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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας,
μην ανοίγετε το εσωτερικό της συσκευής. Για
επισκευή, επικοινωνήστε με τους αρμόδιους
τεχνικούς.

Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθεστε σε υψηλά
επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Για λόγους ασφαλείας, η ρύθμιση [AVLS] στο PlayStation®Vita θα
ενεργοποιείται αυτόματα κάθε φορά που απενεργοποιείτε το PS Vita ή όταν
πραγματοποιείτε αναπαραγωγή ήχου με τη ρύθμιση [AVLS] απενεργοποιημένη
για συνολικό διάστημα 20 ωρών. Πρέπει να επιστρέψετε στο μενού Settings
(Ρυθμίσεις), εάν θέλετε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή ήχου με τη ρύθμιση
[AVLS] απενεργοποιημένη.

• Το παρόν μηχάνημα έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι πληροί τα όρια που
ορίζονται στην Οδηγία Ρ&ΤΤΕ χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης
μικρότερο από 3 μέτρα.
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Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε από ή εκ μέρους της Sony Computer
Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan (Ιαπωνία).
Την εισαγωγή και τη διανομή στην Ευρώπη έχει αναλάβει η Sony Computer
Entertainment Europe Ltd,10 Great Marlborough Street, London,W1F 7LP,
United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο).
Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος για την έκδοση και τη διατήρηση των
Δηλώσεων συμμόρφωσης είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Γερμανία).

Ανεπίσημη δήλωση συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή
Οδηγία σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον
τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό
Με την παρούσα, η Sony Computer Entertainment Inc. δηλώνει ότι αυτό το
προϊόν συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε όπως
ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/

Πληροφορίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις
οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 801/2013
Επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση URL:
eu.playstation.com/Energyefficiency

Κρίσεις που προκαλούνται από το ερέθισμα του
φωτός (φωτοευαίσθητη επιληψία)
Σε περίπτωση που πάσχετε από επιληψία ή είχατε κρίσεις, συμβουλευτείτε το
γιατρό σας προτού παίξετε. Ορισμένα άτομα ενδέχεται να παρουσιάσουν πόνο
στα μάτια, διαταραχές στην όραση, ημικρανία, μυϊκές συσπάσεις, σπασμούς,
απώλεια αισθήσεων ή απώλεια συναίσθησης και προσανατολισμού όταν
εκτίθενται σε φώτα που αναβοσβήνουν ή τρεμοπαίζουν ή σε άλλα φωτεινά
ερεθίσματα από οθόνη τηλεόρασης ή ενώ παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Εάν
παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα ενώ παίζετε,
σταματήστε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Σταματήστε αμέσως να παίζετε εάν παρουσιάσετε τα
παρακάτω συμπτώματα
Πέρα από τα παραπάνω συμπτώματα, εάν, ενώ παίζετε, αισθανθείτε
πονοκέφαλο, ζαλάδα, ναυτία, κόπωση, συμπτώματα παρόμοια με τη ναυτία
κίνησης, ή εάν νιώθετε ενόχληση ή πόνο σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος,
όπως τα μάτια, τα αφτιά, τα χέρια ή τα πόδια, σταματήστε αμέσως τη χρήση.
Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική φροντίδα.

Ακουστικά
Ρυθμίστε την ένταση των ακουστικών έτσι ώστε να μπορείτε να ακούσετε τους
ήχους του περιβάλλοντα χώρου. Αν ακούτε κουδούνισμα ή νιώσετε ενόχληση
στα αυτιά σας, διακόψτε τη χρήση των ακουστικών.

Ραδιοκύματα

• Κρατήστε το σύστημα PS Vita σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών από
ένα βηματοδότη ή άλλες ιατρικές συσκευές κατά τη χρήση των δυνατοτήτων
δικτύου.
• Αν χρησιμοποιείτε βηματοδότη, μην μεταφέρετε το σύστημα PS Vita σε τσέπη
κοντά στο στήθος.
• Απενεργοποιήστε αμέσως το σύστημα PS Vita, αν έχετε κάποιο λόγο να
υποπτεύεστε ότι δημιουργεί παρεμβολές στο βηματοδότη.
• Μην χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες δικτύου στους παρακάτω χώρους:
– Χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση δυνατοτήτων δικτύου, όπως
αεροπλάνα και νοσοκομεία. Ακολουθήστε τους κανόνες του ιατρικού
ιδρύματος όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα στα κτίριά του.
– Χώρους κοντά σε συναγερμούς φωτιάς, αυτόματες πόρτες και άλλους
τύπους αυτοματοποιημένου εξοπλισμού.
•	Πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση των δυνατοτήτων δικτύου σε
όχημα, καθώς τα ραδιοκύματα μπορεί να επηρεάσουν τον ηλεκτρονικό
εξοπλισμό που υπάρχει σε ορισμένα οχήματα.
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Λογισμικό συστήματος
Η χρήση του συστήματος PS Vita συνιστά αποδοχή της άδειας χρήσης του
λογισμικού συστήματος της Sony Computer Entertainment Inc.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://www.scei.co.jp/psvita-eula/.
Απαγορεύεται η εμπορική χρήση ή η ενοικίαση αυτού του προϊόντος.

Τα ραδιοκύματα μπορεί να επηρεάζουν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή τις
ιατρικές συσκευές (για παράδειγμα, τους βηματοδότες), με πιθανότητα
πρόκλησης βλαβών και τραυματισμών.
•	Εάν χρησιμοποιείτε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, συμβουλευθείτε το
γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής πριν χρησιμοποιήσετε
τη λειτουργία ασύρματης δικτύωσης (Bluetooth® και WLAN).
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Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
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Προφυλάξεις
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο
και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των παιδιών
πρέπει να διαβάσουν αυτό το εγχειρίδιο και να βεβαιωθούν ότι τα παιδιά τους
ακολουθούν τις προφυλάξεις ασφάλειας.

Ασφάλεια
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί με την υψηλότερη φροντίδα για την ασφάλεια.
Εντούτοις, οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά,
μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. Για να
διασφαλιστεί λειτουργία χωρίς ατυχήματα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
• Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις οδηγίες.
• Επιθεωρήστε τακτικά το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος, το καλώδιο
εναλλασσόμενου ρεύματος και το καλώδιο USB.
• Αν το σύστημα PS Vita σας είναι κατεστραμμένο, μην το χρησιμοποιήσετε.
Αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από την ηλεκτρική πρίζα
και αποσυνδέστε τυχόν άλλα καλώδια αμέσως.
• Διακόψτε τη χρήση, αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από
την ηλεκτρική πρίζα και αποσυνδέστε τυχόν άλλα καλώδια αμέσως, αν η
συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, αν παράγει ασυνήθιστους ήχους, αν
μυρίζει ή αν το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος είναι πολύ ζεστό και
δεν μπορείτε να το ακουμπήσετε.
• Μη χειρίζεστε μπαταρίες ιόντων λιθίου που είναι κατεστραμμένες ή
παρουσιάζουν διαρροές. Αν υπάρχει διαρροή υγρού από την εσωτερική
μπαταρία, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος και επικοινωνήστε με
τεχνική υποστήριξη για βοήθεια. Αν το υγρό μπει στα μάτια σας, ξεπλύντε
αμέσως την προσβεβλημένη περιοχή με καθαρό νερό και συμβουλευτείτε τον
ιατρό σας. Το υγρό μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει τύφλωση.
• Επικοινωνήστε με την γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών του
PlayStation®. Τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στις πληροφορίες
εγγύησης του προϊόντος.

Χρήση και χειρισμός
• Χρησιμοποιήστε σε έναν καλά φωτισμένο χώρο και κρατήστε την οθόνη σε
ασφαλή απόσταση από το πρόσωπό σας.
• Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα, κρατήστε το καλά με τα χέρια σας.
• Αποφύγετε την παρατεταμένη χρήση του συστήματος PS Vita. Για να
αποφύγετε την καταπόνηση των ματιών, πρέπει να κάνετε διάλειμμα 15
λεπτών κάθε μία ώρα παιχνιδιού.
• Αποφύγετε να παίζετε όταν είστε κουρασμένοι ή χρειάζεστε ύπνο.
• Διακόψτε αμέσως τη χρήση του συστήματος αν αρχίσετε να αισθάνεστε
κόπωση, δυσφορία ή πόνο στα χέρια ή στους βραχίονες ενόσω χρησιμοποιείτε
το σύστημα. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
• Εάν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προβλήματα υγείας,
διακόψτε αμέσως τη χρήση του συστήματος. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν,
συμβουλευθείτε γιατρό.
– Ζαλάδα, ναυτία, κόπωση ή συμπτώματα παρόμοια με τη ναυτία κίνησης.
– Ενόχληση ή πόνο σε κάποιο μέρος του σώματος, όπως τα μάτια, τα αφτιά ή
τα χέρια.
• Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε την ένταση του ήχου. Αν ρυθμίσετε την
ένταση σε πολύ υψηλό επίπεδο, ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στην ακοή
σας ή στα ηχεία.
• Κρατήστε το σύστημα και τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά. Τα μικρά
παιδιά μπορεί να καταπιούν τις κάρτες μνήμης ή να τυλίξουν τα καλώδια/
ιμάντες γύρω τους, γεγονός που μπορεί να επιφέρει τραυματισμό ή να
προκαλέσει ατύχημα ή δυσλειτουργία. Οι κάρτες πολυμέσων μπορεί να
παρουσιάζουν κίνδυνο πνιγμού.
• Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα ενώ οδηγείτε όχημα ή ποδήλατο. Αν κοιτάτε
την οθόνη ή χειρίζεστε το σύστημα ενώ οδηγείτε αυτοκίνητο ή ποδήλατο
μπορεί να προκληθεί κυκλοφοριακό ατύχημα.
• Προσέχετε ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα ενώ περπατάτε.
• Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα ή τα εξαρτήματα κοντά σε νερό.
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• Μη χρησιμοποιείτε το σύστημα σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση
συσκευών ασύρματης επικοινωνίας, όπως σε αεροπλάνα ή σε νοσοκομεία. Τα
ραδιοκύματα που εκπέμπει το σύστημα μπορεί να επηρεάσουν ηλεκτρονικές
συσκευές και να προκαλέσουν τη δυσλειτουργία τους, γεγονός που μπορεί να
οδηγήσει σε ατυχήματα. Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα σε ιατρικές
εγκαταστάσεις, βεβαιωθείτε να ακολουθήσετε τους κανονισμούς των
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα σε
(Settings) (Ρυθμίσεις) [Start] (Έναρξη)
αεροπλάνο, μεταβείτε στο μενού
και πατήστε το πλαίσιο ελέγχου [Flight Mode] (Χρήση σε πτήση) για να το
επιλέξετε, πριν από τη χρήση. Απενεργοποιήστε το σύστημα κατά την απογείωση
και προσγείωση. Αν χρησιμοποιείτε το σύστημα σε αεροπλάνα όπου
απαγορεύεται η χρήση τέτοιων συσκευών, μπορεί να διώχτηκε νομικά.
• Χρησιμοποιήστε μόνο προσαρτήματα/εξαρτήματα που έχουν καθοριστεί από
τον κατασκευαστή.
• Μην πετάτε, ρίχνετε ή πατάτε πάνω στο σύστημα ή τα εξαρτήματα και μην
υποβάλετε τις συσκευές σε ισχυρά χτυπήματα. Αν κάτσετε ενώ έχετε το
σύστημα PS Vita στην πίσω τσέπη ή αν τοποθετήσετε το σύστημα στο βάθος
του σάκου σας μαζί με βαριά αντικείμενα, ενδέχεται να προκληθούν βλάβες
στο σύστημα.
• Μην περιστρέφετε βίαια το σύστημα PS Vita και μην εκθέτετε το σύστημα σε
ισχυρά χτυπήματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
• Μην αγγίζετε και μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στις υποδοχές σύνδεσης του
συστήματος ή των εξαρτημάτων.
• Αυτό το σύστημα διαθέτει εσωτερικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούν
μαγνήτες, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν συσκευές μαγνητικής εγγραφής.
• Μην τοποθετείτε το σύστημα κοντά σε αντικείμενα με μαγνητική λωρίδα,
όπως πιστωτικές κάρτες.
• Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης, το σύστημα ή το τροφοδοτικό
εναλλασσόμενου ρεύματος μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασία 40 ºC ή και
περισσότερο. Μην αγγίζετε το σύστημα ή το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου
ρεύματος για παρατεταμένο χρονικό διάστημα κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Η εκτεταμένη επαφή κάτω από αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα χαμηλής θερμοκρασίας*.
* Τα εγκαύματα χαμηλής θερμοκρασίας είναι εγκαύματα που συμβαίνουν
όταν το δέρμα έρθει σε επαφή με αντικείμενα σχετικά χαμηλής
θερμοκρασίας (40 ºC ή μεγαλύτερης) για παρατεταμένη χρονική περίοδο.

• Συνιστάται στους γονείς να παρακολουθούν τα παιδιά κατά τις
δραστηριότητές τους online, για να διασφαλίσουν ασφαλή και υπεύθυνη
χρήση του Internet. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση
eu.playstation.com/parents.

Συνθήκες αποθήκευσης
• Μην εκθέτετε το σύστημα, τη μπαταρία ή τα αξεσουάρ σε υψηλές
θερμοκρασίες, σε υψηλά επίπεδα υγρασίας ή σε άμεσο ηλιακό φως.
• Μην αφήνετε το σύστημα ή τα εξαρτήματα στο αυτοκίνητο με τα παράθυρα
κλειστά (ειδικά το καλοκαίρι).
• Μην εκθέτετε το σύστημα ή τα εξαρτήματα σε σκόνη, καπνό ή ατμό. Μην
αφήνετε υγρά ή μικρά σωματίδια να εισχωρήσουν στο σύστημα ή τα
εξαρτήματα.
• Μην τοποθετείτε το σύστημα ή τα αξεσουάρ σε επιφάνειες που δεν είναι
σταθερές, που έχουν κλίση ή που υπόκεινται σε κραδασμούς.
• Μην εκθέτετε το σύστημα σε βροχή ή υγρασία.

Χρήση τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος,
καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος και
καλωδίου USB
• Για την ασφάλειά σας, να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο ή γνήσιο
τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος της Sony για να φορτίσετε το
σύστημα PS Vita. Άλλοι τύποι μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά,
ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.
• Μην αγγίζετε το βύσμα του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος με
βρεγμένα χέρια.
• Μην αγγίζετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος, το τροφοδοτικό
εναλλασσόμενου ρεύματος, το καλώδιο USB ή το σύστημα, αν είναι
συνδεδεμένα σε πρίζα, κατά τη διάρκεια καταιγίδας.
• Μην χρησιμοποιείτε διαφορετική πηγή τροφοδοσίας από το παρεχόμενο
(ή εγκεκριμένο ανταλλακτικό) τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος.

• Πριν συνδέσετε καλώδιο, ελέγξτε ότι είναι καθαρές οι υποδοχές σύνδεσης
συστήματος (όπως το βύσμα USB) και το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου
ρεύματος ή τα βύσματα καλωδίου USB. Αν όχι, σκουπίστε τις υποδοχές
σύνδεσης με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
• Όταν το σύστημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική
περίοδο, ή όταν καθαρίζετε το σύστημα, αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο
και τυχόν άλλα καλώδια.
• Μην προκαλέσετε ζημιά στο τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος και στο
καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος:
–Μ
 ην τροποποιήσετε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος και το
καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος.
–Μ
 ην τυλίγετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος ή το καλώδιο USB
γύρω από το σύστημα PS Vita ή γύρω από το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου
ρεύματος.
–Μ
 ην τοποθετείτε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος ή το καλώδιο
εναλλασσόμενου ρεύματος κοντά σε πηγή θέρμανσης και μην αφήσετε να
αυξηθεί η θερμοκρασία τους.
–Μ
 ην υποβάλλετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος σε τάση.
–Κ
 ατά την αποσύνδεση του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος, κρατήστε
το από το βύσμα και τραβήξτε το από την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε το
καλώδιο και μην το αφαιρείτε υπό γωνία.
–Π
 ροστατέψτε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος για να μην πατηθεί ή
συμπιεστεί ειδικά στα βύσματα, στην ηλεκτρική πρίζα και στο σημείο που
εξέρχεται από το σύστημα.
–Μ
 ην χρησιμοποιείτε το σύστημα PS Vita ή το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου
ρεύματος όταν είναι καλυμμένο με πανί ή όταν βρίσκεται μέσα στη θήκη
του. Ενδέχεται να συσσωρευτεί θερμότητα και να προκληθεί πυρκαγιά ή
ζημιά στο σύστημα.
• Μην συνδέετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος σε μετασχηματιστή
τάσης ή ρεύματος. Η σύνδεση του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος σε
μετασχηματιστή τάσης για ταξίδια στο εξωτερικό ή σε εναλλάκτη ρεύματος
για χρήση σε όχημα μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση θερμότητας στο
τροφοδοτικό και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή βλάβη.

• Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική πρίζα με εύκολη πρόσβαση, ώστε να μπορείτε να
αποσυνδέσετε γρήγορα το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος αν προκύψει
η ανάγκη.
• Η υποδοχή της πρίζας πρέπει να τοποθετείται κοντά στον εξοπλισμό και η
πρόσβαση σε αυτή πρέπει να είναι εύκολη.

Οθόνη
• Η οθόνη (οθόνη αφής) είναι κατασκευασμένη από γυαλί και μπορεί να
ραγίσει ή να σπάσει, αν υποστεί υπερβολική πίεση. Αν η οθόνη ραγίσει ή
σπάσει, μην αγγίξετε την οθόνη ή άλλα εσωτερικά στοιχεία της που
προεξέχουν.
• Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα, διατηρήστε το δωμάτιο φωτεινό και μείνετε
όσο το δυνατό πιο μακριά από την οθόνη.
• Μην πιέζετε το δάχτυλό σας στην οθόνη με υπερβολική δύναμη. Επίσης, μην
γδέρνετε ή γρατζουνάτε την οθόνη με σκληρά αντικείμενα, όπως μέταλλο, ή
με αντικείμενα με μυτερό άκρο (όπως στυλό ή τα νύχια σας). Οποιεσδήποτε
από αυτές τις ενέργειες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά ή σπάσιμο της οθόνης.
• Η παρατεταμένη επαφή με νερό ή σκόνη μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην
οθόνη και να συντομεύσει τη διάρκεια λειτουργίας της.
• Σε ορισμένες θέσεις της οθόνης ενδέχεται να εμφανιστούν μαύρα (σκοτεινά)
pixel και συνεχώς φωτεινά pixel. Η εμφάνιση τέτοιων σημείων είναι
φυσιολογική στις οθόνες και δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης του συστήματος.
Οι οθόνες είναι κατασκευασμένες με τεχνολογία υψηλής ακρίβειας. Ωστόσο,
μπορεί να υπάρχει ένας πολύ μικρός αριθμός σκούρων pixel ή συνεχώς
φωτεινών pixel και μπορεί να φαίνονται ανωμαλίες χρωμάτων ή ανωμαλίες
φωτεινότητας σε όλες τις οθόνες. Επίσης, μια αλλοιωμένη εικόνα ενδέχεται να
παραμένει στην οθόνη για αρκετά δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση
του συστήματος.
• Η απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην
οθόνη του συστήματος. Προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα σε
εξωτερικούς χώρους ή κοντά σε παράθυρο.
• Κατά τη χρήση του συστήματος σε ψυχρό περιβάλλον, μπορεί να
παρατηρήσετε σκιές στα γραφικά ή η οθόνη μπορεί να φαίνεται πιο σκούρα
από το κανονικό. Αυτό δεν είναι βλάβη και η οθόνη θα επιστρέψει στη
φυσιολογική κατάσταση όταν η θερμοκρασία ανέβει.

EL
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• Μην αφήνετε φωτογραφίες να προβάλλονται στην οθόνη για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τη μόνιμη εμφάνιση μιας αμυδρής
εικόνας στην οθόνη.

Αριστερός μοχλός / Δεξιός μοχλός
• Δεν είναι δυνατό να αφαιρέσετε τους μοχλούς. Αν προσπαθήσετε να τους
αφαιρέσετε, μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στο σύστημα.
• Δεν είναι εφικτή η λειτουργία των μοχλών με το πάτημά τους. Αν τους
πατήσετε πολύ δυνατά, μπορεί να προκαλέσετε ζημιά.

Χρήση σημείων πρόσβασης Wi-Fi
Όταν συνδέεστε στο Internet χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Wi-Fi, το σύστημα
ανιχνεύει αυτόματα κοντινά σημεία πρόσβασης. Κάποιο σημείο πρόσβασης για
το οποίο δεν έχετε εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσετε μπορεί να
συμπεριλαμβάνεται στις συσκευές που ανιχνεύτηκαν. Να συνδέεστε μόνο σε
προσωπικά σημεία πρόσβασης για τα οποία έχετε εξουσιοδότηση χρήσης ή σε
σημεία πρόσβασης διαθέσιμα μέσω εμπορικής υπηρεσίας Wi-Fi. Ο χρήστης είναι
υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις που σχετίζονται με την πρόσβαση σε Wi-Fi.

Γονικός έλεγχος
Το σύστημα PS Vita δίνει τη δυνατότητα στους γονείς και κηδεμόνες να
ελέγχουν ή να περιορίζουν το περιεχόμενο στο οποίο μπορούν να αποκτήσουν
πρόσβαση τα παιδιά και οι έφηβοι αλλά και τα χαρακτηριστικά που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου,
ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσεως.

Εγγεγραμμένα δεδομένα
Στις παρακάτω περιπτώσεις, τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα
PlayStation®Vita ή την κάρτα μνήμης, ενδέχεται να χαθούν ή να καταστραφούν.
• Αφαίρεση της κάρτας PS Vita ή απενεργοποίηση του συστήματος PS Vita
ενώ φορτώνει ή αποθηκεύει δεδομένα.
• Αφαίρεση της κάρτας μνήμης όσο το σύστημα PS Vita είναι ενεργοποιημένο.
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• Χρήση του σε θέση η οποία είναι εκτεθειμένη σε στατικό ηλεκτρισμό ή
ηλεκτρικές παρεμβολές.
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.

Θήκες και καλύμματα
Όταν το σύστημα είναι αποθηκευμένο στη θήκη του ή όταν είναι καλυμμένο με
άλλο τρόπο, απενεργοποιήστε το σύστημα ή θέστε το σε λειτουργία αναμονής.
Αν το χρησιμοποιήσετε ενώ βρίσκεται στη θήκη του ή όταν είναι καλυμμένο,
ενδέχεται να προκληθεί συσσώρευση της θερμοκρασίας και να προκληθεί
βλάβη στο σύστημα.

Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ το σύστημα ή τα
παρεχόμενα εξαρτήματα
Χρησιμοποιήστε το σύστημα PS Vita και τα εξαρτήματα σύμφωνα με τις οδηγίες
του παρόντος εγχειριδίου. Δεν παρέχεται καμία άδεια για ανάλυση ή
τροποποίηση του συστήματος ή για ανάλυση και χρήση της διαμόρφωσης των
παραμέτρων του κυκλώματός του. Η αποσυναρμολόγηση θα ακυρώσει την
εγγύηση του συστήματος. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας ή δυσλειτουργίας.

Χρήση σε άλλες χώρες
Ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή, υπάρχουν περιορισμοί για τη χρήση
ορισμένων τύπων ραδιοκυμάτων. Σε μερικές περιπτώσεις, η χρήση των
δυνατοτήτων δικτύου του συστήματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την
επιβολή προστίμου ή άλλης ποινής.

Σε περίπτωση που εμφανιστεί συμπύκνωση υγρασίας
Αν το σύστημα PS Vita μεταφερθεί απευθείας από κρύα τοποθεσία σε θερμή,
μπορεί να συμπυκνωθεί υγρασία στο εσωτερικό του συστήματος και να
προκαλέσει την εσφαλμένη λειτουργία του. Αν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε
και αποσυνδέστε το σύστημα από την ηλεκτρική πρίζα. Μην χρησιμοποιήσετε το
σύστημα PS Vita μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία (για αυτό μπορεί να χρειαστούν
αρκετές ώρες). Εάν το σύστημα εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά,
επικοινωνήστε με την γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών του
PlayStation®. Τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στις πληροφορίες εγγύησης
του προϊόντος.

Φροντίδα και καθαρισμός των εξωτερικών
επιφανειών
Για λόγους ασφάλειας, αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος
από την πρίζα και αποσυνδέστε οποιοδήποτε άλλο καλώδιο πριν τον καθαρισμό.

Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας, της οθόνης και
της περιοχής της κάμερας
• Σκουπίστε απαλά με ένα μαλακό πανί
• Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή άλλα χημικά για να καθαρίσετε την εξωτερική
επιφάνεια, την οθόνη και την περιοχή της κάμερας.
• Μην χρησιμοποιείτε πανί με χημικές ουσίες για τον καθαρισμό του
συστήματος.

Καθαρισμός των υποδοχών σύνδεσης
Μην αφήνετε να συσσωρεύεται σκόνη ή βρομιά στις υποδοχές του συστήματος
PS Vita, στο τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος, στις υποδοχές καλωδίου
USB και στις υποδοχές των αξεσουάρ. Οι βρόμικες υποδοχές σύνδεσης μπορεί
να αποτρέψουν τη σωστή αποστολή ή λήψη σημάτων και να έχουν ως
αποτέλεσμα πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αν το βύσμα ακουστικών είναι βρόμικο,
μπορεί να υπάρξουν διακοπές στον ήχο. Σκουπίστε όλες τις υποδοχές σύνδεσης
με ένα στεγνό, μαλακό πανί για να τις καθαρίσετε.

Επαφή με άλλα αντικείμενα
Τηρήστε την ακόλουθη προφύλαξη για να μην αποχρωματιστεί ή καταστραφεί η
επιφάνεια του συστήματος PS Vita: Μην αφήνετε το σύστημα να έρχεται σε
απευθείας επαφή με προϊόντα από καουτσούκ ή βινύλιο για μεγάλα χρονικά
διαστήματα.

Διάρκεια ζωής της μπαταρίας
Η ενσωματωμένη μπαταρία έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής. Η διάρκεια της
μπαταρίας θα μειωθεί με την επανειλημμένη χρήση και την παλαίωση.
Υπόδειξη
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο αποθήκευσής
της και τις συνθήκες χρήσης, περιλαμβάνοντας τους μακροχρόνιους
περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία.
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Σε περίπτωση που το σύστημα PS Vita δεν
λειτουργεί σωστά
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
(λειτουργίας) μέχρι να εμφανιστεί το
μενού λειτουργίας ασφαλείας. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να
επανεκκινήσετε το σύστημα PS Vita.
Εάν το σύστημα PS Vita δεν ενεργοποιείται στην λειτουργία ασφαλείας ακόμη κι
(λειτουργίας) για περισσότερα από 30
αν συνεχίζετε να πατάτε το κουμπί
δευτερόλεπτα, ίσως το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλό για
να ενεργοποιηθεί το σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση, φορτίστε το σύστημα
PS Vita με το παρεχόμενο τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος.
Η λειτουργία ασφαλείας είναι μια λειτουργία εκκίνησης του συστήματος PS Vita
κατά την οποία είναι διαθέσιμες μόνο λίγες λειτουργίες του συστήματος για
επίλυση προβλημάτων. Στην λειτουργία ασφαλείας, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
του συστήματος PS Vita για να πλοηγηθείτε στο μενού.
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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
και την Τουρκία. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων,
παρακαλούμε να τα διαθέτετε μέσω εξουσιοδοτημένων εγκαταστάσεων
συλλογής, σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους ή προϋποθέσεις. Τα
απόβλητα μπαταριών και ηλεκτρικού εξοπλισμού μπορούν να διατεθούν δωρεάν
μέσω των καταστημάτων λιανικής πώλησης κατά την αγορά ενός νέου
παρόμοιου προϊόντος. Επίσης, στις χώρες της Ε.Ε. μεγάλα καταστήματα λιανικής
πώλησης ίσως δέχονται μικρά απόβλητα ηλεκτρικών συσκευών δωρεάν.
Επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα λιανικής πώλησης για να μάθετε αν αυτή
η υπηρεσία προσφέρεται για τα προϊόντα που θέλετε να διαθέσετε. 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.
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Προδιαγραφές

Εσωτερική κάρτα
μνήμης

Περίπου 1 GB*

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς
προειδοποίηση. Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού που χρησιμοποιείται, το
σύστημα μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά από ότι περιγράφεται στο παρόν
εγχειρίδιο.

Τροφοδοσία

Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία
λιθίου ιόντων:
DC 3,7 V, 2210 mAh
Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος:
DC 5,0 V

Σύστημα PlayStation®Vita

Μέγιστη κατανάλωση
ενέργειας

Περίπου 6 W (κατά τη φόρτιση)

Εξωτερικές
διαστάσεις

Περίπου 183,6 × 15,0 × 85,1 mm
(πλάτος × ύψος × βάθος)
(εξαιρείται η μεγαλύτερη προεξοχή)

Βάρος

Περίπου 219 g

Θερμοκρασία
περιβάλλοντος
λειτουργίας

5 ºC - 35 ºC

Χώρα παραγωγής

Κίνα

Οθόνη

5 ιντσών / 12,7 cm (16:9), 960 × 544,
LCD, οθόνη αφής πολλών σημείων επαφής,
χωρητικού τύπου
Εμφανίζονται περίπου 16.770.000 χρώματα

Πίσω επιφάνεια αφής

Χωρητική επιφάνεια πολλαπλής αφής

Κάμερες

Μπροστινή κάμερα, πίσω κάμερα
Μέγιστη ανάλυση:
640 × 480 (VGA)

Ήχος

Ενσωματωμένα ηχεία
Ενσωματωμένο μικρόφωνο

Αισθητήρες

Σύστημα αίσθησης κίνησης έξι αξόνων (γυροσκόπιο
τριών αξόνων, επιταχυνσιόμετρο τριών αξόνων),
Ηλεκτρονική πυξίδα τριών αξόνων

Τοποθεσία

Υποστηρίζει υπηρεσίες τοποθεσίας Wi-Fi

Κύριες υποδοχές και
υποδοχές σύνδεσης

Είσοδος κάρτας PS Vita
Υποδοχή κάρτας μνήμης
Θύρα USB
Υποδοχή σύνδεσης ακουστικών
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* Η εσωτερική κάρτα μνήμης περιλαμβάνει χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
τους χρήστες και χώρο που δεσμεύεται για το σύστημα, με αποτέλεσμα ο πραγματικός
χώρος που προσφέρεται για τους χρήστες να είναι μικρότερος από το συνολικό χώρο
που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο.

Δυνατότητες δικτύου
Wi-Fi

Υποστήριξη IEEE 802.11b/g/n*

Bluetooth®

Συμβατό με Bluetooth® 2.1+EDR

* 802.11n υποστηρίζεται μόνο για διαμόρφωση 1 × 1.
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Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος

Εκτιμώμενος χρόνος φόρτισης της μπαταρίας*

Είσοδος

AC 100-240 V, 50/60 Hz

Έξοδος

DC 5 V, 1500 mA (1,5 A)

Εξωτερικές
διαστάσεις

Περίπου 45 × 22 × 68 mm
(πλάτος × ύψος × βάθος)
(εξαιρείται η μεγαλύτερη προεξοχή)

* Όταν φορτίζετε μπαταρία με μηδενική φόρτιση.

Βάρος

Περίπου 51 g

Εκτιμώμενη διάρκεια μπαταρίας

Φόρτιση με
τροφοδοτικό
εναλλασσόμενου
ρεύματος

Περίπου 2 ώρες 40 λεπτά

Κωδικός περιοχής

Παιχνίδι*1*2

Το λογισμικό μορφής PlayStation®Vita διαθέτει κωδικούς περιοχής που έχουν
εκχωρηθεί σε κάθε περιοχή όπου πωλείται το σύστημα. Σε αυτό το σύστημα
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λογισμικό για τις ακόλουθες περιοχές:

Αναπαραγωγή βίντεο*1 Περίπου 7 ώρες
Αναπαραγωγή
μουσικής*1*3

Περίπου 4 - 6 ώρες

Περίπου 12 ώρες

*1 Όταν η φωτεινότητα οθόνης έχει ρυθμιστεί στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, η
δυνατότητα Bluetooth® δεν χρησιμοποιείται και χρησιμοποιούνται τα ακουστικά.
*2 Όταν η δυνατότητα δικτύου δεν χρησιμοποιείται.
*3 Όταν το σύστημα τίθεται σε λειτουργία αναμονής ενώ αναπαράγεται μουσική.

Υπόδειξη
Η διάρκεια μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη φωτεινότητα οθόνης, τον
τρόπο χρήσης των δυνατοτήτων δικτύου (Wi-Fi/Bluetooth®) και τον τύπο περιεχόμενου
που αναπαράγεται.
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Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά
σήματα
Τα « », «PlayStation», «
», «
» και «LIVEAREA»
είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sony
Computer Entertainment Inc.
Τα «SONY» και « » είναι σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.
Το «Sony Entertainment Network» είναι εμπορικό σήμα της ίδιας εταιρείας.
The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc.
and any use of such marks by Sony Computer Entertainment Inc. is under
license. Other trademarks and trade names are those of their respective
owners.

EL

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων
κατόχων τους.
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Οδηγός χρήσης
Για να διαβάσετε τον Οδηγό χρήσης, πατήστε το
(User’s Guide) (Οδηγός χρήσης) στο
(Settings) (Ρυθμίσεις) στην οθόνη LiveArea™. Για να ανοίξετε τον οδηγό χρήσης,
χρειάζεστε σύνδεση στο Internet.
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης στην παρακάτω τοποθεσία:
eu.playstation.com/psvita/support/manuals/

Ιστότοπος ενημερώσεων
Αυτός ο ιστότοπος παρέχει τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις του
λογισμικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου ενημέρωσης του λογισμικού
συστήματος. Με την ενημέρωση του λογισμικού συστήματος του συστήματος PS Vita,
μπορείτε να απολαύσετε πρόσθετες λειτουργίες, μεγαλύτερη ευκολία χρήσης και
ενισχυμένη ασφάλεια. Να ενημερώνετε πάντα το σύστημά σας με την τελευταία έκδοση.
eu.playstation.com/psvita/support/system-software/

Υποστήριξη
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του συστήματος PS Vita και για
απαντήσεις σε τεχνικές ερωτήσεις, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης.
eu.playstation.com/psvita/support/
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