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Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος
Εγχειρίδιο οδηγιών



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το παρόν μηχάνημα έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι πληροί τα όρια που ορίζονται στην Οδηγία σχετικά με την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης μικρότερο από 3 μέτρα.

Προφυλάξεις
Για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση του παρόντος προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο 
οδηγιών αλλά και το εγχειρίδιο οδηγιών του συστήματος PlayStation®Vita πριν το χρησιμοποιήσετε και 
φυλάξτε τα εγχειρίδια για μελλοντική αναφορά. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες μικρών παιδιών θα πρέπει να 
διαβάσουν τα εγχειρίδια για να βεβαιωθούν ότι η χρήση του προϊόντος γίνεται με ασφάλεια.

Ασφάλεια
 ˎ Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά μπορεί να καταπιούν μικρά μέρη ή να 
τυλίξουν τα καλώδια γύρω τους, γεγονός που μπορεί να επιφέρει τραυματισμό ή να προκαλέσει ατύχημα 
ή δυσλειτουργία.

 ˎ Αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από την ηλεκτρική πρίζα πριν καθαρίσετε ή όταν δεν 
σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

 ˎ Μην αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
 ˎ Μην συνδέετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος με μετασχηματιστή τάσης ή ρεύματος. Η σύνδεση 
του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος με μετασχηματιστή τάσης για ταξίδια στο εξωτερικό ή για χρήση 
σε οχήματα μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση του συστήματος και να προκαλέσει εγκαύματα ή δυσλειτουργία.

 ˎ Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το προϊόν.
 ˎ Μην αφήσετε να εισέλθουν στο προϊόν νερό ή μικρά σωματίδια.
 ˎ Μην εκθέτετε το προϊόν σε σκόνη, καπνό ή ατμό.
 ˎ Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλά επίπεδα υγρασίας ή σε άμεσο ηλιακό φως.
 ˎ Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν είναι καλυμμένο με πανί. Μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκληθεί 
πυρκαγιά ή δυσλειτουργία.

 ˎ Μην αγγίζετε το προϊόν αν είναι συνδεδεμένο σε πρίζα κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας.
 ˎ Μην αγγίζετε το προϊόν για παρατεταμένη χρονική περίοδο ενώ βρίσκεται σε χρήση.
 ˎ Μην χρησιμοποιείτε άλλο καλώδιο ρεύματος εκτός από το παρεχόμενο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος. 
Μην τροποποιείτε το καλώδιο.

Χρήση και χειρισμός
 ˎ Μην αφήνετε οποιοδήποτε μέταλλο να αγγίξει τις υποδοχές σύνδεσης.
 ˎ Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο προϊόν. Μην στέκεστε επάνω στο προϊόν.
 ˎ Μην πετάτε το προϊόν αυτό, μην το αφήνετε να πέσει κάτω και μην προκαλείτε οποιοδήποτε φυσικό 
κραδασμό σε αυτό.

 ˎ Μην τοποθετείτε το προϊόν σε επιφάνειες που δεν είναι σταθερές, που έχουν κλίση ή που υπόκεινται 
σε κραδασμούς.

 ˎ Μην αφήνετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με υγρά.
 ˎ Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφευχθεί η φθορά ή ο αποχρωματισμός του εξωτερικού 
του προϊόντος.

 ˋ Σκουπίστε με ένα απαλό, στεγνό πανί.
 ˋ Μην τοποθετείτε υλικά από ελαστικό ή βινύλιο στην εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος για 

παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
 ˋ Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή άλλα χημικά καθαριστικά. Μην σκουπίζετε με χημικά επεξεργασμένο 

πανί καθαρισμού.
 ˎ Η υποδοχή της πρίζας πρέπει να τοποθετείται κοντά στον εξοπλισμό και η πρόσβαση σε αυτή πρέπει να 
είναι εύκολη.

Προδιαγραφές

Είσοδος AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Έξοδος DC 5V, 1500 mA (1,5A)
Θερμοκρασία λειτουργίας 5 °C - 35 °C
Εξωτερικές διαστάσεις (π × ύ × β) Περίπου 45 × 22 × 68 mm
Βάρος Περίπου 51g

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 του 
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, 
Minato-ku, 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).

Όπου βλέπετε αυτό το σύμβολο σε οποιαδήποτε από τα ηλεκτρικά προϊόντα ή συσκευασίες μας, δείχνει ότι 
το σχετικό ηλεκτρικό προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται ως γενικό οικιακό απόβλητο στην Ευρώπη. Για να 
εξασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων του προϊόντος, παρακαλούμε να το διαθέτετε σύμφωνα 
με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους ή απαιτήσεις διάθεσης του ηλεκτρικού εξοπλισμού. 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.
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