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Συμβατό υλισμικό: PlayStation®Vita

Το προϊόν αυτό μπορεί να εμπίπτει στην εθνική νομοθεσία περί ελέγχου εξαγωγών. Πρέπει να τηρείτε
απολύτως τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας και όλων των λοιπών εφαρμοζόμενων νόμων
κάθε δικαιοδοσίας σε σχέση με αυτό το προϊόν.

Προειδοποίηση
 Φυλάξτε το προϊόν σε ένα μέρος όπου τα μικρά παιδιά δεν έχουν πρόσβαση, για να μην καταπιούν
κατά λάθος εξαρτήματά του.

Προφυλάξεις
ˎˎ Μην
ˎˎ Μην

αγγίζετε την περιοχή σύνδεσης με τα χέρια σας ή με μεταλλικά αντικείμενα.
λυγίζετε το προϊόν, μην το αφήνετε να πέσει κάτω και μην προκαλείτε οποιοδήποτε φυσικό
κραδασμό σε αυτό.
ˎˎ Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το προϊόν.
ˎˎ Μην αφήνετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με υγρά.
ˎˎ Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλά επίπεδα υγρασίας ή σε άμεσο ηλιακό φως.

Χρήση και χειρισμός
ˎˎ Αυτή

η κάρτα αποθηκεύει εφαρμογές που κατεβάσατε από το PlayStation®Store, αποθηκευμένα
δεδομένα από παιχνίδια και άλλο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών και της
μουσικής σας.
ˎˎ Ένα μέρος της χωρητικότητας της κάρτας μνήμης φυλάσσεται για τα αρχεία συστήματος.
Ως αποτέλεσμα, ο χώρος που διατίθεται για την πραγματική χρήση είναι μικρότερος από τη
χωρητικότητα που δηλώνεται σε αυτή τη συσκευασία.
ˎˎ Πριν εισάγετε ή αφαιρέσετε μια κάρτα μνήμης, ελέγξτε ότι η ισχύς είναι απενεργοποιημένη.
Αυτό βοηθάει στην αποφυγή της καταστροφής ή απώλειας των δεδομένων.

Όταν βλέπετε ένα από αυτά τα σύμβολα σε οποιαδήποτε από τα ηλεκτρικά προϊόντα, μπαταρίες ή συσκευασίες
μας, δείχνει ότι το σχετικό ηλεκτρικό προϊόν ή μπαταρία δεν πρέπει να διατίθεται ως γενικό οικιακό απόβλητο
στην Ευρώπη. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων του προϊόντος και της μπαταρίας,
παρακαλούμε να τα διαθέτετε σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους ή απαιτήσεις διάθεσης του
ηλεκτρικού εξοπλισμού/μπαταριών. Με αυτές τις ενέργειες, θα βοηθήσετε να συντηρήσετε τους φυσικούς
πόρους και να βελτιώσετε τα πρότυπα της προστασίας του περιβάλλοντος στην επεξεργασία και τη διάθεση
των ηλεκτρικών αποβλήτων.
Το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπαταρίες σε συνδυασμό με πρόσθετα χημικά σύμβολα. Τα
χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb) θα εμφανιστούν εάν η μπαταρία περιέχει
περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή περισσότερο από 0,004% μόλυβδο.
Το προϊόν αυτό περιέχει μια μπαταρία που είναι μόνιμα ενσωματωμένη για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή
ακεραιότητας δεδομένων. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος
και θα πρέπει να αφαιρεθεί μόνο από ειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να εξασφαλιστεί η σωστή επεξεργασία
αποβλήτων της μπαταρίας, απορρίψτε αυτό το προϊόν όπως τα ηλεκτρικά απόβλητα.

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, παρουσιαστεί απώλεια ή καταστροφή λογισμικού ή δεδομένων,
συνήθως δεν είναι δυνατό να γίνει ανάκτηση του λογισμικού ή των δεδομένων. Συνιστάται να
δημιουργείτε τακτικά αντίγραφο ασφαλείας του λογισμικού και των δεδομένων. Η Sony
Computer Entertainment Inc. και τα υποκαταστήματα και οι θυγατρικές της δεν δέχονται καμία
ευθύνη για καταστροφές ή τραυματισμούς που προκύπτουν από απώλεια ή καταστροφή
λογισμικού ή δεδομένων.

Προδιαγραφές
Θερμοκρασία λειτουργίας
Εξωτερικές διαστάσεις
Βάρος

5°C – 35°C (χωρίς συμπύκνωση)
Περίπου 12,5 × 15 × 1,6 mm
(ύψος × πλάτος × πάχος)
Περίπου 0,6 g

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Το παρόν προϊόν καλύπτεται για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς, σύμφωνα με την εγγύηση
κατασκευαστή. Για πλήρεις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην εγγύηση που παρέχεται στη συσκευασία
PS Vita.
Ο κατασκευαστής του παρόντος προϊόντος είναι η Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan,
Minatoku, Tokyo, 108-0075 Japan (Ιαπωνία).
Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για ΗΜΣ και ασφάλεια προϊόντος στην Ευρώπη είναι η Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Γερμανία).
Τη διανομή στην Ευρώπη έχει αναλάβει η Sony Computer Entertainment Europe Ltd,
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο).
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