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Ηλεκτρική υποδοχή 
οχήματος

Βύσμα πολλών χρήσεων

Εισαγάγετε με το λογότυπο στραμμένο προς τα πάνω.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PS VITA ΣΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΧΡΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΘΕΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΠΟΥ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ Ή ΣΕ ΘΕΣΗ ΟΠΟΥ Ο ΟΔΗΓΟΣ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ.
Αν το σύστημα PS Vita χρησιμοποιηθεί σε κινούμενο όχημα, ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει 
την άδεια του οδηγού και να ακολουθήσει τις οδηγίες του οδηγού. Πολλά παιχνίδια 
περιλαμβάνουν δυνατούς ή αιφνίδιους θορύβους που μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή 
κάποιου, έτσι μπορεί να είναι απαραίτητη η λειτουργία με μειωμένη ένταση ήχου, με 
απενεργοποιημένο τον ήχο ή με τη χρήση ακουστικών. Αν το σύστημα PS Vita χρησιμοποιείται 
αδέσμευτο σε κινούμενο όχημα, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στο χρήστη, τον οδηγό και 
σε άλλους επιβάτες, όπως κάθε αδέσμευτο αντικείμενο, στην περίπτωση ατυχήματος ή ως 
αποτέλεσμα αιφνίδιου φρεναρίσματος.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ.
Για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη μονάδα σε βροχή 
ή υγρασία.
Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ ούτε να τροποποιείτε τον προσαρμογέα αυτοκινήτου.  
Για επισκευή, επικοινωνήστε με τους αρμόδιους τεχνικούς.

Προφυλάξεις

 ˎ Για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση του παρόντος προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά το 
εγχειρίδιο οδηγιών και τις πληροφορίες προϊόντος για το σύστημα 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.

 ˎ Αυτό το προϊόν προορίζεται για αποκλειστική χρήση με το σύστημα PS Vita. Μην 
επιχειρήσετε να το χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη συσκευή.

 ˎ Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε αρνητικά γειωμένα οχήματα με μπαταρία 
12 ή 24 V DC. Να γνωρίζετε ότι δεν είναι δυνατή η χρήση σε θετικά γειωμένα οχήματα. 
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη γείωση και τον τύπο μπαταρίας του οχήματος, ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο κατόχου για το όχημά σας.

Ασφάλεια
 ˎ Μην αγγίζετε τον προσαρμογέα αυτοκινήτου με βρεγμένα χέρια, επειδή θα μπορούσε να 
προκληθεί ηλεκτροπληξία.

 ˎ Μην αγγίζετε το βύσμα και την υποδοχή κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς.
 ˎ Επιθεωρήστε τακτικά για ζημιά και συσσώρευση σκόνης.
 ˎ Διακόψτε αμέσως τη χρήση αν το προϊόν λειτουργεί με αφύσικο τρόπο, παράγει ασυνήθιστους 
ήχους ή οσμές ή είναι πολύ ζεστό ώστε να μην μπορείτε να το ακουμπήσετε.



 ˎ Αν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, αποσυνδέστε το αμέσως από την ηλεκτρική υποδοχή 
του οχήματος και καλέστε τη γραμμή βοήθειας για την Εξυπηρέτηση Πελατών της PS Vita. 
Θα βρείτε λεπτομέρειες στην ενότητα με τα στοιχεία επικοινωνίας στη διεύθυνση  
http://eu.playstation.com/help-support/.

Ασφάλεια στο αυτοκίνητο
 ˎ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το σύστημα PS Vita ενώ χειρίζεστε ένα όχημα.
 ˎ Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν και τα μέρη του, όπως το καλώδιο προσαρμογέα αυτοκινήτου, δεν 
παρεμβαίνουν με κανέναν τρόπο με το χειρισμό του οχήματος από τον οδηγό.

 ˎ Μη χρησιμοποιείτε το σύστημα PS Vita με τρόπο ώστε να αποσπάσει την προσοχή του οδηγού.
 ˎ Τηρήστε όλους τους νόμους που διέπουν τη χρήση φορητών συσκευών σε οχήματα.
 ˎ Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα PS Vita δεν θα παρέμβει και δεν θα προκαλέσει τραυματισμό 
στην περίπτωση που ενεργοποιηθεί ο αερόσακος.

Υγεία
Για την αποφυγή εγκαυμάτων χαμηλής θερμοκρασίας* ή άλλου προσωπικού τραυματισμού, 
αποφύγετε την παρατεταμένη φυσική επαφή με τον προσαρμογέα αυτοκινήτου ή με το σύστημα 
PS Vita κατά τη διάρκεια της χρήσης.
* Τα εγκαύματα χαμηλής θερμοκρασίας είναι εγκαύματα που συμβαίνουν όταν το δέρμα έρθει 

σε επαφή με αντικείμενα σχετικά χαμηλής θερμοκρασίας (40°C ή μεγαλύτερης) για 
παρατεταμένη χρονική περίοδο.

Χρήση και χειρισμός
 ˎ Μην εκθέτετε τον προσαρμογέα αυτοκινήτου σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλά επίπεδα 
υγρασίας ή άμεσο ηλιακό φως, ή σε πολύ κρύες συνθήκες (χρησιμοποιήστε σε περιβάλλον 
όπου οι θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 5°C και 35°C).

 ˎ Αποφύγετε να ακουμπάτε τις συνδέσεις του προσαρμογέα αυτοκινήτου με μεταλλικά 
αντικείμενα επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα.

 ˎ Μην αφήνετε το σύστημα PS Vita ενεργοποιημένο σε όχημα που δεν επιτηρείται.
 ˎ Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ ούτε να τροποποιείτε τον προσαρμογέα αυτοκινήτου.
 ˎ Μην αφήνετε υγρά ή μικρά σωματίδια να εισχωρήσουν μέσα στον προσαρμογέα, το βύσμα ή 
το βύσμα πολλών χρήσεων.

 ˎ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στον προσαρμογέα αυτοκινήτου.
 ˎ Μην στρίβετε το καλώδιο του προσαρμογέα αυτοκινήτου ούτε να το τραβάτε δυνατά.
 ˎ Μην πετάτε τον προσαρμογέα αυτοκινήτου, μην τον αφήνετε να πέσει κάτω και μην 
προκαλείτε οποιοδήποτε φυσικό κραδασμό σε αυτόν.

 ˎ Μην καλύπτετε και μην περιτυλίγετε τον προσαρμογέα αυτοκινήτου, επειδή μπορεί να 
προκληθεί συσσώρευση θερμότητας στο εσωτερικό του.

 ˎ Κρατήστε το σύστημα και τον προσαρμογέα αυτοκινήτου μακριά από μικρά παιδιά. Τα μικρά 
παιδιά μπορεί να τυλίξουν το καλώδιο του προσαρμογέα αυτοκινήτου γύρω τους, γεγονός 
που μπορεί να επιφέρει τραυματισμό ή να προκαλέσει ατύχημα ή δυσλειτουργία.

 ˎ Μην εκθέτετε το σύστημα PS Vita ή τα εξαρτήματά του σε σκόνη, καπνό ή ατμό.

Σύνδεση του προσαρμογέα αυτοκινήτου
 ˎ Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας του οχήματος λειτουργεί πριν εισαγάγετε το βύσμα στην 
ηλεκτρική υποδοχή.

 ˎ Συνδέστε τον προσαρμογέα αυτοκινήτου απευθείας στην ηλεκτρική υποδοχή του οχήματος. 
Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης, επειδή μπορεί να προκαλέσουν τη θέρμανση του 
προσαρμογέα αυτοκινήτου, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πυρκαγιά ή 
προσωπικό τραυματισμό.

 ˎ Εισαγάγετε το βύσμα στην ηλεκτρική υποδοχή του οχήματος μέχρι τέρμα. Αν δεν εισαγάγετε 
το βύσμα πλήρως, το προϊόν μπορεί να θερμανθεί υπερβολικά.

Αποσύνδεση του προσαρμογέα αυτοκινήτου
 ˎ Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα αυτοκινήτου από την ηλεκτρική υποδοχή του οχήματος όταν δεν 
τον χρησιμοποιείτε. Αν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ζημία στο όχημα.

 ˎ Μην αφήσετε τον προσαρμογέα αυτοκινήτου συνδεδεμένο στην ηλεκτρική υποδοχή του 
οχήματος όταν η μίζα του οχήματος είναι σβηστή, επειδή μπορεί να εξαντληθεί η μπαταρία 
του οχήματος.

 ˎ Για βέλτιστα αποτελέσματα, αποσυνδέστε το βύσμα του προσαρμογέα αυτοκινήτου από την 
ηλεκτρική υποδοχή πριν σβήσετε τη μίζα του οχήματος.

 ˎ Όταν αποσυνδέετε τον προσαρμογέα αυτοκινήτου από την ηλεκτρική υποδοχή του οχήματος, 
τραβήξτε το προς τα έξω πιάνοντας το βύσμα. Αν τραβήξετε το καλώδιο, μπορεί να προκληθεί 
ζημιά στο καλώδιο και να έχει ως αποτέλεσμα πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. 

Καθαρισμός του προσαρμογέα αυτοκινήτου
 ˎ Για λόγους ασφάλειας, πριν καθαρίσετε τον προσαρμογέα αυτοκινήτου, αποσυνδέστε τον από 
την ηλεκτρική υποδοχή του οχήματος.

 ˎ Αν ο προσαρμογέας αυτοκινήτου λερωθεί, σκουπίστε τον με ένα μαλακό, στεγνό πανί μέχρι να 
καθαρίσει. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή άλλα χημικά καθαριστικά.

Σύνδεση του συστήματος PS Vita

Δείτε διάγραμμα A.

 Προσοχή
Αν το εσωτερικό της ηλεκτρικής υποδοχής του οχήματος είναι βρόμικη, το βύσμα μπορεί να 
θερμανθεί εξαιτίας κακής σύνδεσης. Κάτι τέτοιο μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. 
Πάντα να βεβαιώνεστε ότι η ηλεκτρική πρίζα είναι καθαρή πριν από τη χρήση.

1 Συνδέστε το καλώδιο USB με τον προσαρμογέα αυτοκινήτου.

2 Εισαγάγετε την υποδοχή σύνδεσης του προσαρμογέα αυτοκινήτου μέσα 
στη θύρα πολλών χρήσεων του συστήματος PS Vita.

3 Ενώ λειτουργεί ο κινητήρας του οχήματος, εισαγάγετε το βύσμα στην 
ηλεκτρική υποδοχή του οχήματος.



Υποδείξεις
 ˎ Αφαιρέστε το βύσμα από την ηλεκτρική υποδοχή του οχήματος όταν δεν χρησιμοποιείται τον 
προσαρμογέα αυτοκινήτου.

 ˎ Όταν χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο, ο προσαρμογέας αυτοκινήτου μπορεί να προκαλέσει 
παρεμβολή. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το βύσμα από την ηλεκτρική υποδοχή του 
οχήματος ή μετακινήστε το ραδιόφωνο μακριά από τον προσαρμογέα αυτοκινήτου.

Αντικατάσταση της ασφάλειας

Δείτε διάγραμμα B.
Αν το σύστημα PS Vita δεν λειτουργεί σωστά όταν έχει συνδεθεί με τον προσαρμογέα 
αυτοκινήτου, ελέγξτε ότι η ασφάλεια βρίσκεται σε καλή κατάσταση.
Αν η ασφάλεια δεν λειτουργεί, αντικαταστήστε τη με μια τυπική ασφάλεια T2A L 250 V.

1 Περιστρέψτε και αφαιρέστε το καπάκι της ασφάλειας.

2 Αντικαταστήστε την ελαττωματική ασφάλεια.

3 Τοποθετήστε ξανά το καπάκι ασφάλειας.

Υποδείξεις
 ˎ Όταν αντικαθιστάτε την ασφάλεια, να χρησιμοποιείτε μόνο τον τύπο που καθορίζεται στο 
παρόν εγχειρίδιο.

 ˎ Αν η ασφάλεια καταστεί ελαττωματική μετά την αντικατάσταση, καλέστε τη γραμμή βοήθειας 
για την Εξυπηρέτηση Πελατών PS Vita. Θα βρείτε λεπτομέρειες στην ενότητα με τα στοιχεία 
επικοινωνίας στη διεύθυνση http://eu.playstation.com/support/.

Προδιαγραφές

Είσοδος DC 12/24 V, 1A
(μόνο για αρνητικά γειωμένα οχήματα DC 12/24 V)

Έξοδος DC 5 V, 1500 mA (1,5 A)

Θερμοκρασία λειτουργίας 5°C - 35°C

Εξωτερικές διαστάσεις (π × ύ × β) Περίπου 41×25×102 mm

Βάρος Περίπου 48 g
Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

“ ”, and “PlayStation” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.  
“ ” is a trademark of the same company.

“SONY” and “ ” are registered trademarks of Sony Corporation.
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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. 

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, 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).


