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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

За да избегнете токов удар, не отваряйте 
уреда. За сервизните дейности се обръщайте 
само към квалифициран персонал.

За да предотвратите възможно увреждане на слуха, не 
слушайте продължително време с много усилен звук.
За ваша безопасност настройката [AVLS] на вашата 
PlayStation®Vita автоматично ще се включи всеки път, когато 
PS Vita е изключена или когато аудио възпроизвеждането се 
извършва с изключена настройка [AVLS] за общо 20 часа. 
Ще трябва да се върнете в менюто Settings (Настройки), ако 
искате да продължите да извършвате аудио 
възпроизвеждането с изключена настройка [AVLS].

• Това оборудване е тествано и съответства на 
ограниченията в директивата R&TTE при употреба на 
свързващ кабел, не по-дълъг от 3 метра.

Този продукт е произведен от или от името на Sony 
Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 
108-0075 Япония.
Импортира се и се разпространява в Европа от Sony 
Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough 
Street, Лондон, W1F 7LP, Великобритания.
Упълномощеният представител за издаване и запазване на 
Декларации за съответствие е  Sony Deutschland GmbH, 
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия.

Декларация за съответсвие с изискванията на 
Директива R&TTE (неофициален документ)
С настоящото Sony Computer Entertainment Inc. декларира, 
че този продукт е в съответствие със съществените 
изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 
1999/5/EC. За повече подробности, моля, посетете следната 
Интернет страницата: http://www.compliance.sony.de/

Информация въз основа на изискванията на ЕС 
за екопроектиране съгласно Регламент (ЕС) 
№ 801/2013
Посетете следния URL адрес: 
eu.playstation.com/Energyefficiency
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Припадък, предизвикан от светлинен стимулатор 
(Фотосензитивна епилепсия)
Ако страдате от епилепсия или сте имали припадъци, 
консултирайте се с вашия лекар преди да играете. Някои 
хора може да получат дразнене в областта на очите, 
нарушено зрение, мигрена, тикове, конвулсии, причерняване, 
загуба на съзнание или дезориентация, когато бъдат 
подложени на мигащи или примигващи светлини или други 
светлинни стимули чрез телевизионния екран или докато 
играят видеоигри. Ако получите някой от гореизброените 
симптоми докато играете, прекратете употребата незабавно 
и се консултирайте с вашия лекар.

Спрете незабавно да играете, когато усетите 
следните симптоми
В допълнение към горните симптоми, ако по време на игра 
усетите главоболие, световъртеж, гадене, умора, симптоми, 
подобни на морска болест, или ако усетите дискомфорт или 
болки в очите, ушите, дланите, ръцете или краката, 
незабавно преустановете използването на продукта. Ако 
състоянието не отмине, потърсете медицинска помощ.

Слушалки
Регулирайте силата на звука в слушалките така, че да 
можете да чувате заобикалящите ви звуци. Ако усетите 
звънтене или други неприятни звуци в ушите, прекратете 
употребата на слушалките.

Радиовълни
Радиовълните могат да окажат въздействие върху работата 
на електронното оборудване или медицинските устройства 
(например пейсмейкъри), което може да предизвика 
неправилното им функциониране и евентуално причиняване 
на телесна повреда.

•  Ако използвате пейсмейкър или друго медицинско 
устройство, консултирайте се с вашия лекар или 
производителя на медицинското устройство преди да 
използвате опцията за безжична мрежа. (Bluetooth® 
или WLAN).

• Дръжте PS Vita системата на най-малко 20 см разстояние 
от пейсмейкър или други медицински уреди, когато 
използвате мрежовите функции.

• Не носете PS Vita системата в джоб на гърдите, ако 
използвате пейсмейкър.

• Изключете вашата PS Vita система веднага, ако имате 
причина да смятате, че причинява някакви смущения на 
вашия пейсмейкър.

• Не използвайте мрежовите функции на следните места:
 –  Места, където е забранено използване на мрежовите 

функции, като например в самолети и болници. 
Спазвайте правилата на медицинските заведения, когато 
използвате системата на тяхна територия.

 –  Места в близост до противопожарни аларми, 
автоматични врати и други видове автоматизирани 
устройства.

•  Бъдете внимателни, когато използвате мрежовите функции 
в превозни средства, тъй като радиовълните могат да 
повлияят на електронното оборудване в някои превозни 
средства.

Софтуер на системата
Използването на тази PS Vita система предполага приемане 
на лицензното споразумение за софтуера на системата на 
Sony Computer Entertainment Inc. За допълнителни 
подробности се обърнете към  
http://www.scei.co.jp/psvita-eula/.

Използването на този продукт с търговска цел и 
отдаването му под наем е забранено.
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Предпазни мерки
Преди да използвате този продукт прочетете внимателно 
настоящото ръководство и го запазете, за да можете да 
правите справки с него и в бъдеще. Необходимо е 
родителите и настойниците на децата да прочетат това 
ръководство и да проверяват дали децата спазват всички 
мерки за безопасност.

Безопасност
Този продукт е разработен с изключително внимание към 
безопасността. Всяко електрическо устройство обаче, ако 
се използва неправилно, може да причини пожар, 
електрически удар или телесна повреда. За да осигурите 
безопасна експлоатация, следвайте указанията по-долу:
• Спазвайте всички предупреждения, предпазни мерки 

и инструкции.
• Редовно проверявайте AC адаптера, захранващия кабел 

и USB кабела.
• Ако PS Vita системата е повредена, не я използвайте. 

Незабавно изключете захранващия кабел от контакта 
и разкачете всички останали кабели.

• Спрете използването, изключете захранващия кабел от 
електрическия контакт и незабавно разкачете всички 
други кабели, ако устройството започне да работи по 
необичаен начин, издава необичайни звуци или мирис, или 
ако то или AC адаптера се загрее прекалено.

• Не докосвайте повредени или протекли литиево-йонни 
батерии. Ако вградената батерия протече, спрете 
използването на продукта незабавно и се свържете 
с отдела за техническо обслужване и поддръжка. Ако 
течността попадне в очите ви, незабавно изплакнете 
засегнатото място с чиста вода и потърсете медицинска 
помощ. Течността от батерията може да причини слепота.

• Свържете се с горещата телефонна линия за обслужване 
на клиенти на PlayStation®, която може да бъде намерена в 
информацията за гаранцията на този продукт.

Употреба и съхранение
• Използвайте на добре осветено място и дръжте екрана на 

безопасно разстояние от лицето ви.
• Докато използвате системата, дръжте здраво системата.
• Избягвайте продължителна употреба на PS Vita системата. 

За да предотвратите преумора на очите, правете 
15-минутни почивки на всеки час игра.

• Избягвайте да играете, когато сте уморени или се 
нуждаете от сън.

• Спрете да използвате системата незабавно, ако започнете 
да изпитвате умора или усетите дискомфорт, или болка в 
китките или ръцете, докато използвате системата. Ако 
симптомите не преминат, потърсете медицинска помощ.

• Ако усетите, който и да било от следните здравни 
проблеми, преустановете използването на системата 
незабавно. Ако симптомите продължат, потърсете 
медицинска помощ.
–  Световъртеж, гадене, умора или симптоми, подобни на 

морска болест.
–  Дискомфорт или болки, в която и да било част от тялото, 

като очите, ушите, дланите или ръцете.
• Разумно регулирайте силата на звука. Твърде силен звук 

може да увреди слуха ви или да повреди 
високоговорителите на устройството.

• Дръжте системата и аксесоарите за нея на място, 
недостъпно за малки деца. Малките деца могат да 
погълнат картовите носители или да се омотаят в кабелите 
или каишката, което може да доведе до нараняване, 
нещастен случай или повреда. Картовите носители могат 
да бъдат погълнати и да предизвикат задушаване.
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• Тази система съдържа компоненти, които използват 
магнити и могат да повлияят на други магнитни устройства 
за запис.

• Не поставяйте системата близо до предмети с магнитна 
лента, например кредитни карти.

• В зависимост от условията на употреба, системата и AC 
адаптерът могат да достигнат температури от 40 °C и 
повече. В такива случаи не докосвайте системата или AC 
адаптера за продължителен период по време. 
Продължителен контакт при такива обстоятелства може да 
предизвика нискотемпературни изгаряния*.

 *  Нискотемпературни изгаряния се получават, когато 
кожата е в контакт с предмети със сравнително ниска 
температура (40 °C или повече) за продължителен 
период от време.

• Съветваме родителите да наблюдават децата си, когато 
са онлайн, за да осигурят безопасно и отговорно 
използване на интернет. За повече информация вижте  
eu.playstation.com/parents.

Условия на съхранение
• Не излагайте системата, батерията или аксесоарите на 

висока температура, висока влажност или пряка слънчева 
светлина.

• Не оставяйте системата или аксесоарите в автомобил със 
затворени прозорци (особено през лятото).

• Не излагайте системата или аксесоарите на въздействието 
на прах, дим или пара. Не допускайте проникването на 
течности или малки частици в системата или аксесоарите.

• Не поставяйте системата или аксесоарите върху 
повърхности, които са нестабилни, наклонени или 
подложени на вибрации.

• Не излагайте системата на дъжд или влага.

• Не използвайте системата, докато шофирате или карате 
велосипед. Гледане на екрана или използване на 
операционната система, докато карате автомобил или 
велосипед може да доведе до пътно-транспортно 
произшествие.

• Бъдете много внимателни, когато използвате системата, 
докато ходите пеш.

• Не използвайте системата или аксесоарите в близост до 
вода.

• Не използвайте системата на места, където е забранено 
използването на безжични устройства за комуникация, 
например в самолети или болници. Радиочестотните 
вълни, излъчвани от системата, могат да засегнат други 
електронни устройства и да предизвикат повреда, която да 
доведе до инцидент или нещастен случай. Когато 
използвате системата в медицинските заведения, 
спазвайте всички техни правила и разпоредби. Когато 
използвате системата в самолет, отидете на  (Settings) 
(Настройки)  [Start] (Старт) и докоснете отметката за 
[Flight Mode] (Режим за полет), за да я маркирате преди 
да започнете да я използвате. Изключвайте системата при 
излитане и приземяване. Вие носите наказателна 
отговорност, ако използвате системата в самолети, в които 
използването на такива устройства е забранено.

•  Използвайте само посочените от производителя приставки 
и аксесоари.

• Не хвърляйте, не изпускайте, не подлагайте на силен 
физически удар и не стъпвайте върху системата и 
аксесоарите. Сядането с PS Vita системата в джоба или 
поставянето й на дъното на раница заедно с тежки 
предмети може да повреди системата.

• Не огъвайте и не усуквайте PS Vita системата със сила 
и не излагайте системата на силен натиск или удар по 
време на игра.

• Не докосвайте и не поставяте чужди предмети в 
конекторите/портовете на системата или аксесоарите.
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Използване на AC адаптера, захранващия кабел и 
USB кабела
• За вашата собствена безопасност използвайте само 

произведени по лиценз или оригинални AC адаптери от 
Sony, за да зареждате PS Vita системата. Останалите 
типове адаптери могат да причинят пожар, токов удар или 
повреда.

• Не докосвайте щепсела на захранващия кабел с мокри 
ръце.

• Не докосвайте AC адаптера, захранващия кабел, USB 
кабела или системата, ако са свързани към 
електрическата мрежа по време на гръмотевична буря.

• Не използвайте електрически контакт, който не 
съответства на предоставения в кутията (или одобрено 
сменено зарядно устройство) AC адаптер.

• Преди да свържете кабел, проверете дали портовете на 
системата (например USB порт), както и конекторите на 
AC адаптер или USB кабела са чисти. Ако конекторите или 
портовете са замърсени, избършете ги със сухо и меко 
парче плат.

•  Ако системата няма да се използва за продължителен 
период от време или когато ще я почиствате, изключете 
захранващия кабел и всички други кабели.

• Внимавайте да не повредите АC адаптера или 
захранващия кабел:
–  Не модифицирайте АC адаптера или захранващия кабел.
–  Не увивайте захранващия кабел или USB кабела около 

PS Vita системата или AC адаптера.
–  Не позволявайте на AC адаптера или захранващия кабел 

да се нагряват и не ги оставяйте близо до източници на 
топлина.

– Не опъвайте захранващия кабел.
–  При изключване на захранващия кабел го хванете за 

щепсела и дръпнете от контакта, без да го изкривявате 

или извивате. Никога не дърпайте от кабела или под 
ъгъл.

–  Пазете захранващия кабел от настъпване или 
защипване, особено близо до щепсела, електрическия 
контакт, удължителите или където кабелът излиза от 
системата.

–  Не използвайте PS Vita системата и/или AC адаптера, 
ако са покрити с тъкан или ако са в техните калъфи/
кутии. Температурата може да се повиши и да причини 
пожар или повреда на системата.

•  Не свързвайте захранващия кабел към трансформатор или 
инвертор. Свързването на захранващия кабел 
с трансформатор при пътуване в други държави или с 
инвертор за използване в автомобил може да доведе до 
прегряване на AC адаптера и да предизвика изгаряния 
или повреда.

• Използвайте леснодостъпен електрически контакт, така че 
да можете бързо да изключите захранващия кабел от 
контакта при необходимост.

• Контактът трябва да бъде близо до уреда и да бъде 
леснодостъпен.

Екран
• Екранът (сензорният екран) е направен от стъкло и може 

да се напука или счупи, ако бъде подложен на прекомерен 
натиск. Ако екранът се напука или счупи, не докосвайте 
екрана или откритите вътрешни компоненти.

• Винаги използвайте системата в добре осветена стая и 
дръжте екрана колкото се може по-далеч от лицето си.

• Не натискайте екрана с пръсти твърде силно. Освен това 
не драскайте по екрана с твърди предмети, например 
метални или други предмети с остри върхове (включително 
с моливи или с нокти). Всяко едно от тези действия може 
да повреди или счупи екрана.
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• Продължителният контакт с вода или прах може да 
повреди екрана или да съкрати експлоатационния му 
живот.

• В някои места на екрана могат да се появят тъмни 
(неосветени) или постоянно осветени пиксели. 
Появяването на такива точки е нормално явление за 
екраните и не е знак за повреда на екрана или системата. 
Екраните са изработени по високопрецизна технология. 
Въпреки това, минимално количество тъмни и постоянно 
осветени пиксели, както и отклонения в цветовете и 
яркостта, съществуват върху всеки екран. Също така, 
върху екрана може да остане изкривен образ за няколко 
секунди след изключване на системата.

• Директното излагане на слънчева светлина може да 
повреди екрана на системата. Внимавайте когато 
използвате системата на открито или близо до прозорец.

• Когато използвате системата на студено място, може да 
забележите сенки по графичните изображения и екранът 
може да изглежда по-тъмен от обикновено. Това не е 
повреда и екранът ще започне да функционира нормално 
при покачване на температурата.

• Не оставяйте неподвижно изображение на екрана на 
системата за продължителен период от време. Това може 
да остави постоянен блед отпечатък на изображението 
върху екрана.

Ляв стик / Десен стик
• Левият и десният стик не могат да се свалят. Ако се 

опитате да ги свалите, може да се нараните или да 
повредите системата.

• Левият и десният стик не могат да работят, ако постоянно 
ги натискате. Ако ги натискате твърде силно, може да ги 
повредите.

Използване на точки за Wi-Fi достъп
Когато се свързвате към интернет посредством Wi--Fi 
функцията, системата автоматично открива близките точки 
на достъп. Между тях може да има и точки на достъп, които 
нямате право да използвате. Свързвайте се само с точки за 
достъп, които имате право да използвате, или използвайте 
такива, които се предлагат от търговска Wi-Fi услуга . 
Потребителят носи отговорност за плащане на всички такси, 
свързани с Wi-Fi достъпа.

Родителски контрол
PS Vita осигурява инструменти и възможност на родителите 
и/или настойниците да ограничават съдържанието и 
функциите, които са достъпни за деца или тийнейджъри, 
използващи системата. За допълнителна информация 
относно родителския контрол, разгледайте ръководство за 
потребителя.

Записани данни
В следните ситуации данните, съхранени на карта на 
PlayStation®Vita или карта с памет е възможно да бъдат 
загубени или повредени.
• Не вадете картата PS Vita и не изключвайте системата, 

докато се записват или зареждат данни.
• Не вадете картата памет, докато PS Vita системата е 

включена.
• Не използвайте на места, изложени на статично 

електричество или електрически смущения.
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Ако по някаква причина се загубят или повредят софтуер или 
данни, обикновено не е възможно те да бъдат възстановени 
или поправени. Препоръчваме редовно да правите резервни 
(архивни) копия на софтуера и данните. Sony Computer 
Entertainment Inc. и нейните дъщерни фирми и филиали не 
носят отговорност за вреди, разходи или щети, причинени от 
загуба или повреда на софтуер или данни.

Кутии и калъфи
Когато системата е в кутия , калъф или е покрита по друг 
начин, изключете захранването или поставете системата 
в режим на готовност. Ако я използвате в калъф или 
с покривка, температурата може да се повиши и да 
повреди системата.

Никога не разглобявайте системата или аксесоарите .
Използвайте PS Vita системата и аксесоарите според 
инструкциите в настоящото ръководство. Нямате право да 
анализирате или модифицирате системата, или да 
анализирате и използвате схемите на платките. 
Разглобяването на системата обезсилва гаранцията. Освен 
това съществува риск от пожар, токов удар или повреда.

Използване в други държави
В зависимост от държавата или региона, може да има 
ограничения върху използването на определени видове 
радиовълни. В някои случаи използването на мрежовите 
функции на системата може да доведе до глоби или други 
наказания.

При кондензиране на влага
Ако PS Vita системата бъде внесена директно от студено 
място в топло помещение, във вътрешността на системата 
ще се кондензира влага и тя може да не работи както 
трябва. Ако това се случи, изключете захранването на 
системата и всички кабели. Не използвайте PS Vita 
системата, докато влагата не се изпари (това може да 
отнеме няколко часа). Ако системата все така не работи 
както трябва, свържете се с горещата телефонна линия за 
обслужване на клиенти на PlayStation®, която може да бъде 
намерена в информацията за гаранцията на този продукт.

Грижа и почистване за външните повърхности на 
системата
С цел безопасност, преди да почистите системата изключете 
захранващия кабел от електрическия контакт и извадете 
всички други кабели.

Почистване на външните повърхности, екрана и 
камерата
• Избършете внимателно с меко парче плат
• Не използвайте разтворители или други химикали за 

почистване на външните повърхности, екрана и камерата.
• За избърсване на системата не използвайте третирани с 

химикали почистващи кърпи.
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Почистване на конекторите
Не оставяйте да се събира прах или мръсотия около 
портовете на PS Vita системата, или конекторите на АС 
адаптера, USB кабела и аксесоарите. Замърсените портове 
или конектори могат да попречат на правилното предаване 
или приемане на сигнала и да предизвикат пожар или токов 
удар. Ако жакът на слушалките е замърсен, звукът може да 
прекъсва. Почистете портовете и конекторите, като ги 
избършете със сухо, меко парче плат.

Допир с други предмети
Вземете следните предпазни мерки, за да не позволите 
обезцветяване или повреда на повърхностите на PS Vita 
системата: Не допускайте системата да остава за дълго 
време в контакт с продукти от винил или гума.

Полезен живот на батерията
Вградената батерията има ограничен експлоатационен 
живот. Издръжливостта й постепенно намалява с честото 
използване и остаряването.

Съвет
Продължителността на живота на батерията варира в 
зависимост от условията на съхранение и употреба и 
факторите на околната среда например температурата.

Ако системата PS Vita не работи изправно
Натиснете и задръжте бутона  (захранване), докато се 
появи менюто за работа в безопасен режим. Следвайте 
екранните инструкции, за да рестартирате системата PS Vita.
Ако системата PS Vita не стартира в безопасен режим дори 
и след като сте натиснали и задържите бутона  
(захранване) в продължение на повече от 30 секунди, 
възможно е батерията да е прекалено изтощена, за да 
е възможно да се включи системата. В този случай вашата 
система PS Vita ще използва предоставения към нея 
AC адаптер.
Безопасният режим представлява режим на стартиране на 
вашата система PS Vita, в който разполагате само с няколко 
функции за разрешаване на проблеми. В безопасен режим 
на работа използвайте бутоните на своята система PS Vita 
за боравене с менюто.
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Когато видите тези символи на някой от нашите 
електрически продукти, батерии или опаковка, това 
означава, че съответният продукт или батерия не трябва да 
бъдат изхвърляни като обикновен битов отпадък в Европа и 
Турция. За да осигурите правилна обработка на продукта и 
батерията като отпадък, моля да ги изхвърлите посредством 
упълномощено съоръжение за събиране в съответствие с 
приложимите местни закони или изисквания. Отпадъчните 
електрически уреди и батерии могат също да се изхвърлят 
безплатно чрез търговците на дребно при покупка на нови 
продукти от същия тип. Освен това, в страните от ЕС 
по-големите търговци е възможно да приемат малки 
отпадъчни електронни устройства безплатно. Моля, 
попитайте местния си търговец дали тази услуга е налице 
за продуктите, които желаете да изхвърлите. Правейки това, 
вие ще спомогнете за опазването на природните ресурси 
и спазването на стандартите на защитата на околната 
среда при третиране и депониране на отпадъци от 
електрически устройства.
Този символ може да се поставя върху батериите в 
комбинация с допълнителни химически символи. 
Химическите символи на живака (Hg) или оловото (Pb) се 
посочват, ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак 
или повече от 0,004% олово.
Този продукт съдържа батерия, която е постоянно вградена 
от съображения за безопасност, ефективност и защита на 
данните. Не е необходимо батерията да се заменя през 
полезния живот на продукта, а ако се наложи, тя трябва да 
се свали от квалифициран сервизен персонал. За да 
осигурите правилна обработка на батерията, моля, 
изхвърлете я като отпадък от електрическо оборудване.
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Спецификации
Дизайнът и спецификациите могат да се променят без 
предизвестие. В зависимост от версията на софтуера, 
системата може да функционира по начин, различен от 
описаното в настоящото ръководство.

PlayStation®Vita система

Екран

5 инча / 12,7 cm (16:9), 960 × 544, 
LCD, капацитивен сензорен екран с 
множество точки на допир 
Приблизително 16 770 000 цвята

Заден тъчпад Капацитивен мултитъч

Камери
Предна камера, задна камера 
максимална резолюция: 

640 × 480 (VGA)

Звук Вградени стерео високоговорители 
Вграден микрофон

Сензори

Шестосева сензорна система за 
движение (триосев жироскоп и триосев 
акселерометър)  
Триосев електронен компас

Навигация Поддържа Wi-Fi позициониране

Основни слотове и 
портове

Слот за карта PS Vita 
Слот за карта памет 
USB порт
Жак за слушалки 

Вътрешна карта 
с памет Прибл. 1 GB*

Захранване

Вградена, акумулаторна литиево-йонна 
батерия: 

DC 3,7 V, 2210 mAh 
AC адаптер: 

DC 5,0 V

Максимална 
консумация Прибл. 6 W (при зареждане)

Външни размери
Прибл. 183,6 × 15,0 × 85,1 мм  
(ширина × височина × дълбочина)  
(без най-издадената част)

Тегло Прибл. 219 грама

Температура на 
експлоатация 5 °C - 35 °C

Държава на 
производство Китай

*  Вътрешната карта с памет съдържа пространство, налично за 
потребителите, и такова, което е запазено за системата, така че 
реалното свободно пространство е по-малко от общото 
пространство, посочено в този документ.

Мрежови функции

Wi-Fi Поддръжка на IEEE 802.11b/g/n*

Bluetooth® Bluetooth® 2.1+EDR съвместимост

* 802.11n се поддържа само при конфигурация 1 × 1.
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AC адаптер

Входящо напрежение AC 100-240 V, 50/60 Hz

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

Външни размери
Прибл. 45 × 22 × 68 мм  
(ширина × височина × дълбочина)  
(без най-издадената част)

Тегло Прибл. 51 грама

Регионални кодове
Софтуерът във формат PlayStation®Vita има различен 
регионален код за всеки регион, в които се продава 
системата. На тази система можете да използвате софтуер 
за следните региони: 

Приблизително време за зареждане на батерията*

Зареждане от AC 
адаптера Около 2 часа и 40 минути

* При зареждане на напълно изтощена батерия

Приблизителна издръжливост на батерията

При игра *1*2 Прибл. 4 - 6 часа

При гледане на видео *1 Прибл. 7 часа

При слушане на  
музика *1*3 Прибл. 12 часа

*1  При яркост на екрана, зададена на стойността по 
подразбиране, изключени Bluetooth® функции и използване на 
слушалки.

*2 При изключени мрежови функции.
*3  При система в режим на готовност, докато се възпроизвежда 

музика.

Съвет
Издръжливостта на батерията варира в зависимост от яркостта на 
екрана, използването на мрежовите функции (Wi-Fi/Bluetooth®) и 
типа на възпроизвежданото съдържание.
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Авторски права и търговски марки
“ ”, “PlayStation”, “ ”, “ ” и “LIVEAREA” 
са регистрирани търговски марки или търговски марки на 
Sony Computer Entertainment Inc.

“SONY” и “ ” са регистрирани търговски марки на 
Sony Corporation. 
“Sony Entertainment Network” е търговска марка на същата 
компания.

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.

Всички други търговски марки са притежание на 
съответните им собственици.
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Ръководство за потребителя
За да прочетете ръководството за потребителя, натиснете  (User’s 
Guide) (Ръководство за потребителя) от  (Settings) (Настройки) на 
екрана LiveArea™. За да можете да прочетете ръководство за 
потребителя, се нуждаете от интернет връзка. Можете да прочетете 
ръководство за потребителя и като посетите следния уеб сайт:  
eu.playstation.com/psvita/support/manuals/

Сайт за актуализации
Този сайт предоставя най-последната информация относно 
актуализации софтуера на системата, включително как да 
актуализирате софтуера на системата. Актуализирайки софтуера на 
системата PS Vita, можете да се наслаждавате на допълнителни 
функции, по-голямо удобство и подобрена безопасност. Винаги 
актуализирайте до най-новата версия. 
eu.playstation.com/psvita/support/system-software/ 

Поддръжка и обслужване
Посетете уебсайта за техническо обслужване за допълнителна 
информация за PS Vita системата или ако имате технически въпроси. 
eu.playstation.com/psvita/support/ 


