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FIGYELMEZTETÉSEK

Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel a 
berendezést. A javítást bízza szakemberre.

Az esetleges halláskárosodás megelőzése érdekében ne 
hallgassa hosszú időn keresztül nagy hangerővel.
Biztonsága érdekében a PlayStation®Vita készülék [AVLS] 
beállítása minden alkalommal automatikusan bekapcsol a PS Vita 
kikapcsolásakor, illetve ha összesen 20 órán keresztül végzett 
hanglejátszást kikapcsolt [AVLS] beállítás mellett. Ha továbbra is 
kikapcsolt [AVLS] mellett szeretné folytatni a hanglejátszást, akkor 
vissza kell térnie a Settings (Beállítások) menübe.

• A készülék a tesztelés során megfelelt az R&TTE irányelvben 
előírt korlátozásoknak (3 méternél rövidebb kábel használata 
esetén).

A termék gyártója a Sony Computer Entertainment Inc., 
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japán vagy annak 
megbízottja.
Európába importálja és forgalmazza: Sony Computer 
Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, 
London, W1F 7LP, Egyesült Királyság.
A Megfelelőségi nyilatkozat kiadásának és birtoklásának 
meghatalmazott képviselője a Sony Deutschland GmbH, 
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország.

R&TTE irányelv „nem hivatalos DoC”-nyilatkozat
A Sony Computer Entertainment Inc. kijelenti, hogy ez a termék 
megfelel az 1999/5/EK irányelv követelményeinek és vonatkozó 
rendelkezéseinek. További információkat a következő 
weboldalon találhat: http://www.compliance.sony.de/

Az EU Bizottság 801/2013/EU rendeletének 
környezetbarát tervezésre vonatkozó követelményein 
alapuló információk
Keressük fel a következő weboldalt: 
eu.playstation.com/Energyefficiency
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Fényingerek által kiváltott rohamok 
(fényérzékenységi epilepszia)
Ha epilepsziások vagyunk vagy rohamunk volt, játék előtt 
kérjük ki háziorvosunk véleményét. Néhányan érzékenyek 
lehetünk villanásokra és vibrálásokra vagy más, televízió-
képernyőn vagy videojáték közben megjelenő fényingerekre, 
amik szemfájdalmat, látászavart, migrént, izomrángást, 
rángatózást, pillanatnyi vagy teljes eszméletvesztést, illetve 
zavartságot okozhatnak. Ha játék közben a fenti tünetek 
bármelyikét tapasztaljuk, azonnal hagyjuk abba a játékot, és 
forduljunk orvoshoz.

Azonnal hagyjuk abba a játékot, ha a következő tünetek 
valamelyikét tapasztaljuk
Továbbá amennyiben az előbbiekben említett tünetek mellett 
játék közben fejfájást, szédülést, hányingert, kimerültséget, 
mozgásszervi rendellenességhez hasonló tüneteket vagy 
fájdalmat, kényelmetlenséget érzünk testünk bármely pontján, 
például szemünkben, fülünkben, kezünkben, karunkban vagy 
lábunkban, azonnal hagyjuk abba a játékot. Amennyiben a 
tünetek tartósnak bizonyulnak, forduljunk orvoshoz.

Fejhallgató
A fejhallgató hangerejét úgy állítsa be, hogy az a környezet 
hangjait ne nyomja el. Ha cseng vagy megfájdul a füle, hagyja 
abba a fejhallgató használatát.

Rádióhullámok
A rádióhullámok befolyásolhatják az elektromos és orvosi 
berendezések működését (például szívritmus-szabályozók), 
ami ezek hibás működését idézheti elő, valamint sérüléseket 
okozhat.

• Ha szívritmus-szabályozót vagy más orvosi eszközöket 
használunk, konzultáljunk orvosunkkal, mielőtt használnánk a 
vezeték nélküli hálózati funkciót (Bluetooth® és WLAN).

• A PS Vita rendszert tartsa legalább 20 cm távolságban a 
szívritmus-szabályozótól vagy más orvosi eszközöktől, amikor 
a hálózati funkciókat használja.

• A PS Vita rendszert soha ne tegye a mellényzsebébe, ha 
szívritmus-szabályozót használ.

• Azonnal kapcsolja ki a PS Vita rendszert, ha oka van azt 
feltételezni, hogy a készülék által okozott interferencia zavarja 
a szívritmus-szabályozója működését.

• Ne használja a hálózati funkciókat a következő helyeken:
 –  Olyan helyeken, ahol ez tiltott, például repülőgépeken vagy 

kórházakban. Tartsa be az egészségügyi intézmény 
előírásait, ha ilyen helyen használja a rendszert.

 –  Tűzjelzők, önműködő ajtók és egyéb önműködő 
berendezések közelében.

• Legyen körültekintő, ha a hálózati funkciókat járművekben 
használja, mert egyes járművekben a rádióhullámok 
zavarhatják a berendezések működését.

Rendszerszoftver
A PS Vita rendszer használatával elfogadja a Sony Computer 
Entertainment Inc. rendszerszoftverre vonatkozó 
licencmegállapodását. További információkat a  
http://www.scei.co.jp/psvita-eula/ oldalon találhat.

A termék kereskedelmi célú felhasználása és bérbeadása tilos.
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Fontos információk
Jelen termék használata előtt olvassa el ezt a kezelési útmutatót, 
és tartsa meg a későbbiekre is. Jelen kézikönyvet el kell 
olvasniuk a gyerekek szüleinek vagy gondviselőinek, és 
ügyelniük kell rá, hogy a gyerekek betartsák a benne foglalt 
óvintézkedéseket.

Biztonság
Jelen terméket a legszigorúbb biztonsági előírásoknak 
megfelelően fejlesztettük ki. Azonban a nem megfelelő használat 
miatt minden elektromos eszköz okozhat tüzet, áramütést vagy 
személyi sérülést. A balesetmentes használat érdekében 
kövesse a következő útmutatásokat:
• Vegyen figyelembe minden figyelmeztetést és utasítást.
• Rendszeresen ellenőrizze az AC-adaptert, az AC-tápkábelt és 

az USB-kábelt.
• Ha a PS Vita rendszer megsérült, ne használja. Húzza ki az 

AC-tábkábelt a hálózati aljzatból, majd azonnal húzza ki 
a többi kábelt is.

• Ha az eszköz szokatlanul működik, szokatlan hangokat, 
szagokat bocsát ki, illetve ha az AC-adapter túlmelegszik, 
azonnal kapcsolja ki, húzza ki az AC-tápkábelt a hálózati 
aljzatból, és tegyen így minden egyéb kábellel.

• Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumionos elemeket.  
Ha a belső akkumulátorfolyadék szivárog, azonnal hagyja 
abba a termék használatát, és forduljon az ügyfélszolgálathoz 
segítségért. Ha a folyadék a szemébe kerül, azonnal mossa le 
az érintett területet tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.  
Az akkumulátorfolyadék akár vakságot is okozhat.

• Forduljon a helyi PlayStation® telefonos ügyfélszolgálatához, 
amelynek elérhetősége a termék garanciával kapcsolatos 
információi között található.

Használat és kezelés
• Jól megvilágított helyen használja az eszközt, és a képernyőt 

tartsa a fejétől biztonságos távolságra.
• A rendszert fogja kezében biztosan a használata során.
• Kerülje a PS Vita rendszer huzamosabb ideig történő 

használatát. A szem megerőltetésének csökkentése 
érdekében minden játékkal töltött órában tartson 15 perc 
szünetet.

• Ne játsszunk, ha fáradtak vagy kialvatlanok vagyunk.
• Azonnal hagyjuk abba a rendszer használatát, ha kezdjük 

fáradtnak érezni magunkat, vagy kellemetlen érzést vagy 
fájdalmat észlelünk a karunkban vagy kézfejünkben a 
rendszer használata közben. Ha továbbra is fennáll ez az 
állapot, forduljunk orvoshoz.

• Ha bármelyik, a következőkben említett egészségügyi 
problémával találkozunk, azonnal hagyjuk abba a rendszer 
használatát. Ha a tünetek tartósnak bizonyulnak, keressük fel 
orvosunkat.
–  Szédülés, hányinger, levertség vagy mozgó jármű által 

keltett rosszulléthez hasonló tünetek.
–  Kényelmetlenség vagy fájdalom testünk különböző 

részeiben, mint például a szemünkben, a kézfejünkben vagy 
a karunkban.

• A hangerő beállításakor legyen körültekintő. Ha a hangerő túl 
magas, károsodhat a hallása vagy megrongálódhatnak 
a hangszórók.

• A rendszert és tartozékait kisgyermekektől tartsa távol. 
A kisgyermekek lenyelhetik az adathordozó kártyákat vagy 
magukra tekerhetik a kábeleket/szíjakat, ami sérülést, 
balesetet vagy meghibásodást okozhat. Az adathordozó 
kártyák fulladásveszélyt okozhatnak.

• Ne használja a rendszert autóvezetés vagy kerékpározás 
közben. Ha vezetés vagy biciklizés közben a képernyőt nézi 
vagy használja a rendszert, balesetet okozhat.
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Ilyen körülmények között ne érjen a rendszerhez vagy az 
AC-adapterhez hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó 
érintkezés alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket okozhat*.

 *  Az alacsony hőmérsékletű égések olyan égések, amelyeknél 
a bőr tartósan érintkezik viszonylag alacsony hőmérsékletű 
(40° C vagy több) tárgyakkal.

• A szülőknek tanácsos odafigyelniük gyermekeikre az online 
tevékenységek közben, hogy biztosítsák a biztonságos és 
felelősségteljes internethasználatot. Részletes információkért 
lásd: eu.playstation.com/parents

Tárolási feltételek
• Ne tegyük ki a rendszert, az akkumulátort és tartozékait 

magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak vagy 
közvetlen napfénynek.

• A terméket ne hagyja autóban zárt ablakok mellett (különösen 
nyáron).

• A terméket óvja a portól, füsttől és gőztől. Ügyeljen arra, hogy 
ne kerüljön folyadék vagy szemcsés anyag a rendszer vagy 
tartozékai belsejébe.

• Ne helyezzük a rendszert és tartozékait instabil, megdöntött 
vagy rezgő felületekre.

• Ne tegye ki a rendszert esőnek vagy nedvességnek.

Az AC-adapter, az AC-tápkábel és az USB-kábel 
használata
•  Saját biztonsága érdekében csak engedélyezett vagy eredeti 

Sony AC-adaptert használjon a PS Vita rendszer töltéséhez. 
Más típusú adapterek tüzet, áramütést vagy meghibásodást 
okozhatnak.

• Ne érintse meg nedves kézzel a AC-tápkábel 
csatlakozódugaszát.

• Ha a rendszert séta közben használja, legyen nagyon 
körültekintő.

• Ne használja a rendszert vagy tartozékait víz közelében.
• Ne használja a rendszert olyan helyeken, ahol a vezeték 

nélküli kommunikáció használata tiltott, például repülőgépeken 
vagy kórházakban. A rendszer által kibocsátott 
elektromágneses hullámok hatással lehetnek más 
elektronikus eszközök működésére és akár meghibásodást is 
okozhatnak azokban, ami balesetekhez vezethet. Ha a 
rendszert egészségügyi intézmény területén használja, mindig 
tartsa be az adott intézmény előírásait. Ha a rendszert 
repülőgépen használja, lépjen be a  (Settings) (Beállítások) 

 [Start] (Indítás) menübe, és érintéssel tegyen jelet a [Flight 
Mode] (Repülőgép-üzemmód) jelölőnégyzetbe a használat 
megkezdése előtt. Felszálláskor és landoláskor kapcsolja ki a 
rendszert. Ha a rendszert olyan repülőgépen használja, ahol 
az ilyen eszközök használatát kifejezetten tiltják, jogi 
következményekkel kell számolnia.

•  Csak a gyártó által engedélyezett tartozékokat használja.
• A rendszert vagy tartozékait ne ejtse el és ne tegye ki erős 

fizikai hatásoknak, például ne lépjen rájuk. Kárt okozhat 
a rendszerben, ha úgy ül le, hogy a PS Vita rendszer 
a zsebében van, illetve ha a rendszert más nehéz tárgyakkal 
egy csomag aljára helyezi.

• Ne csavarja a PS Vita rendszert erővel, illetve ne tegye ki erős 
fizikai hatásoknak játék közben.

• A rendszer és tartozékai csatlakozóiba ne helyezzen idegen 
tárgyakat.

• A rendszer egyes alkatrészei mágneseket használnak, 
amelyek zavarhatják a mágneses felvevőeszközök működését.

• Ne helyezze a rendszert olyan tárgyak (például hitelkártyák) 
közelébe, amelyek mágnescsíkot tartalmaznak.

• A használat körülményeitől függően az AC-adapter akár  
40 °C-os vagy magasabb hőmérsékletre is felmelegedhet. 
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• Elektromos vihar alatt ne érintse meg az AC-tápkábelt, az 
AC-adaptert, az USB-kábelt vagy a rendszert, ha az 
csatlakoztatva van a konnektorhoz.

• Az áramforráshoz ne használjon a mellékelttől (vagy a 
jóváhagyott helyettesítőtől) eltérő AC-adaptert.

• Egy kábel (például az USB-csatlakozó) csatlakoztatása előtt 
ellenőrizze, hogy az AC-adapter és az USB-kábel csatlakozói 
tiszták-e. Ha nem, tisztítsa meg őket egy puha, száraz 
kendővel.

• Ha rendszert előreláthatólag hosszabb ideig nem fogja 
használni, illetve mielőtt a rendszer tisztításába kezd, húzza ki 
a tápkábelt és az összes többi kábelt.

• Ügyeljen arra, hogy az AC-adapter vagy az AC-tápkábel ne 
sérüljön meg:
–  Soha ne módosítsa az AC-adaptert vagy az AC-tápkábelt.
–  Ne tekerje az AC-tápkábelt vagy az USB-kábelt a PS Vita 

rendszer vagy az AC-adapter köré.
–  Ne helyezze az AC-adaptert vagy az AC-tápkábelt hőforrás 

közelébe, és ne hagyja, hogy felforrósodjanak.
–  Az AC-tápkábelt ne tegye ki feszítőerőnek.
–  Kihúzáskor fogja meg az AC-tápkábelt a tápcsatlakozónál, 

és egyenes mozdulattal húzza ki a konnektorból. Soha ne 
húzza a kábelnél fogva vagy ferdén.

–  Védje az AC-tápkábelt a rálépéstől vagy összenyomástól, 
főként a csatlakozódugasznál, a bővítési dugaszhelynél és a 
rendszerből való kimenet helyén.

–  Ne használja a PS Vita rendszert vagy az AC adaptert, ha 
azok le vannak fedve (például textíliával), illetve ha a 
tartójukban vannak, mert az ilyenkor fejlődő hő tüzet 
okozhat vagy károsíthatja a rendszert.

•  Ne csatlakoztassa az AC-tápkábelt feszültségátalakítóhoz vagy 
inverterhez. Az AC-tápkábel feszültségátalakítóhoz való 
csatlakoztatása tengeren túli utazás vagy autós használat 
során hőtermeléssel járhat az AC-adapterben, ami égési 
sérüléseket vagy hibás működést okozhat.

• A rendszert könnyen hozzáférhető konnektorhoz 
csatlakoztassa, hogy az AC-tápkábelt szükség esetén könnyen 
kihúzhassa.

• A hálózati aljzat a készülék közelében, könnyen elérhető 
helyen legyen.

Képernyő
•  A képernyő (érintőképernyő) üvegből készült, és túlerőltetés 

esetén berepedhet vagy betörhet. Ha a képernyő bereped 
vagy betörik, ne érintse meg a képernyőt vagy a kilátszódó 
belső alkatrészeket.

• A rendszer használatakor gondoskodjon a helyiség megfelelő 
világításáról, és a képernyőt tartsa minél távolabb magától.

• Ujját ne nyomja túl erősen a képernyőnek. A képernyő kemény 
tárgyak (például fémből készült tárgyak vagy éles hegyű 
tárgyak, többek között ceruzák vagy akár a felhasználó 
körmei) hatására megrongálódhat vagy eltörhet.

• Ha a rendszert tartósan poros vagy nedves környezetnek teszi 
ki, a képernyő megrongálódhat, és élettartama csökkenhet.

• A képernyőn fekete (sötét) vagy folyamatosan világító 
képpontok jelenhetnek meg. Ez a képernyőknél gyakran 
előforduló jelenség nem jelez hibás működést. A képernyőket 
rendkívül precíz technológiával gyártják. Ennek ellenére 
azonban kis számban maradhatnak rajtuk sötét vagy 
folyamatosan világító képpontok, illetve színhibás vagy 
fényerőbeli szabálytalanságokat mutató területek. Az is 
előfordulhat, hogy a rendszer kikapcsolását követően a 
képernyőn néhány másodpercig torz szellemkép látszik.

• A közvetlen napfény megrongálhatja a rendszer képernyőjét. 
Legyen óvatos, amikor a rendszert a szabadban vagy ablak 
közelében használja.

• A rendszer hideg környezetben való használatakor a 
grafikában árnyékok jelenhetnek meg, vagy a képernyő 
a szokásosnál sötétebbnek tűnhet. Ez nem hibajelenség,  
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és a képernyő normális működése a hőmérséklet 
emelkedésével visszaáll.

• Állóképet ne hagyjon huzamosabb ideig a képernyőn, mert az 
halvány, beleégett szellemképet okozhat.

Bal kar / jobb kar
•  A karok nem távolíthatók el. Ha megkísérli az eltávolításukat, 

megrongálhatja a rendszert, vagy saját magának okozhat 
sérülést.

• A karok benyomásának semmilyen hatása nincs. Ha túl 
erősen benyomja őket, megrongálódhatnak.

Wi-Fi hozzáférési pontok használata
Ha a Wi-Fi funkcióval csatlakozik az internethez, a rendszer 
automatikusan észleli a közelben lévő hozzáférési pontokat. Az 
észlelt eszközök között lehet olyan hozzáférési pont is, amelynek 
használatára Ön nem jogosult. Csak olyan hozzáférési ponthoz 
kapcsolódjon, amelynek használatára jogosult, illetve amelyet 
egy kereskedelmi Wi-Fi szolgáltatás részeként elérhetővé tettek. 
A Wi-Fi hozzáférésért felszámolt esetleges díjak a felhasználót 
terhelik.

Szülői felügyelet
A PS Vita rendszer lehetővé teszi, hogy a szülők és gyámok 
korlátozzák a gyermekek és tizenévesek számára elérhető 
tartalmakat és funkciókat. A szülői felügyelet beállításaival 
kapcsolatban tekintse meg a felhasználói útmutatót.

Tárolt adatok
A következő esetekben a PlayStation®Vita kártyára mentett 
adatok, vagy a memóriakártyára mentett adatok elveszhetnek, 
vagy megsérülhetnek.

•  A PS Vita kártya eltávolítása vagy a PS Vita rendszer 
kikapcsolása mentés vagy betöltés közben.

• A memóriakártya eltávolítása a PS Vita rendszer bekapcsolt 
állapotában.

• Statikus elektromosságnak vagy elektromos interferenciának 
kitett területen való használat.

Ha valamilyen okból mégis adatvesztés vagy adatsérülés 
történik, a szoftver vagy az adatok helyreállítására nincs mód. 
Javasolt a szoftverek és az adatok rendszeres biztonsági 
mentése. A Sony Computer Entertainment Inc. és leányvállalatai, 
valamint társult vállalkozásai nem vállalnak felelősséget a 
szoftverek vagy adatok sérüléséből, illetve elvesztéséből 
származó károkért.

Tokok és fedelek
Ha a rendszert a tokjába helyezi vagy más módon elzárja vagy 
lefedi, mindig kapcsolja ki vagy helyezze készenléti üzemmódba.
Ha a rendszert a tokjába helyezve vagy lefedve használja, az a 
felgyülemlő hő miatt megrongálódhat.

Soha ne szerelje szét a rendszert vagy tartozékait
A PS Vita rendszert és tartozékait a jelen útmutató utasításai 
szerint használja. A rendszer vagy az áramkörök bárminemű 
vizsgálata, illetéktelen felhasználása vagy módosítása tilos. 
A rendszer szétszerelése a garanciát semmissé teszi. Emellett 
az ilyen műveletek tüzet vagy áramütést okozhatnak, illetve 
üzemképtelenné tehetik a rendszert.

Használat más országokban
Az országtól vagy régiótól függően bizonyos típusú 
rádióhullámok használatára korlátozások vonatkozhatnak. Egyes 
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esetekben a rendszer hálózati funkcióinak használata akár 
bírságot vagy más büntetést is vonhat maga után.

Nedvességlecsapódás esetén
Ha a PS Vita rendszert hideg környezetből melegre viszi, akkor 
a rendszer belsejében kicsapódhat a nedvesség, ami 
üzemzavart okozhat. 
Ilyen esetben kapcsolja ki és húzza ki a rendszert. A PS Vita 
rendszert ne használja mindaddig, amíg a nedvesség el nem 
párolog (ez néhány órát is igénybe vehet). Ha a rendszer 
továbbra sem működik megfelelően, kérjen segítséget a helyi 
PlayStation® telefonos ügyfélszolgálattól, amelynek elérhetősége 
a termék garanciával kapcsolatos információi között található.

A külső felületek ápolása és tisztítása
Biztonsági okokból a tisztítás előtt húzza ki az AC-tápkábelt a 
konnektorból, és húzza ki az összes többi kábelt is.

A külső felület, a képernyő és a kamera környékének 
tisztítása
• Óvatosan, puha törlőkendővel törölje le.
• Ne használjon oldószert vagy más vegyi anyagot a külső 

felület, a képernyő és a kamera környékének tisztításához.
• Ne használjon vegyszerrel kezelt tisztítókendőt a rendszer 

tisztításához.

A csatlakozók tisztítása
Ne hagyja, hogy por vagy szennyeződés rakódjon le a PS Vita 
rendszer csatlakozóin, az AC-adapteren, az USB-kábel 
csatlakozóin, illetve a tartozékok csatlakozóin. A szennyeződött 
csatlakozók megakadályozhatják a jelek megfelelő küldését 
vagy fogadását, továbbá tüzet vagy áramütést is okozhatnak. 

Ha a fejhallgató csatlakozója szennyeződött, az hangkimaradást 
okozhat. Tisztítsa meg az összes csatlakozót száraz, puha 
kendővel.

Érintkezés más tárgyakkal
A következő óvintézkedéssel megelőzheti a PS Vita rendszer 
elszíneződését vagy megrongálódását: Ne hagyja, hogy a 
rendszer huzamosabb ideig érintkezzen közvetlenül gumival 
vagy vinilalapú termékkel.

Az akkumulátor élettartama
A beépített akkumulátor élettartama korlátozott. Az akkumulátor 
üzemideje az ismétlődő használat és az elhasználódás 
következtében fokozatosan csökken.

Tipp
Az akkumulátor élettartama a tárolástól, a használat feltételeitől 
és a környezeti tényezőktől (például a hőmérséklettől) függ.

Ha a PS Vita rendszer helytelenül működik
Nyomja le, és tartsa nyomva a  (tápellátás) gombot a 
biztonságos mód menüjének megjelenéséig. Kövesse a 
képernyőn megjelenő utasításokat a PS Vita rendszer 
újraindításához.
Ha a PS Vita rendszer nem indul el biztonságos módban a 

 (tápellátás) gomb 30 másodperces nyomva tartása után 
sem, akkor előfordulhat, hogy az akkumulátor töltöttsége túl 
alacsony a rendszer bekapcsolásához. Ebben az esetben töltse 
a PS Vita rendszert a mellékelt AC-adapterrel.
A biztonságos mód a PS Vita rendszer olyan rendszerindító 
módja, melyben csak néhány rendszerfunkció érhető el a 
problémamegoldáshoz. A biztonságos módban a PS Vita 
rendszer gombjai segítségével kezelhető a menü.
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Ha ezen jelek valamelyikét látjuk bármely elektromos 
termékünkön, akkumulátorunkon vagy azok csomagolásán, 
az azt jelenti, hogy az adott elektromos eszközt vagy 
akkumulátort nem szabad háztartási hulladékként kezelni 
Európában és Törökországban. A megfelelő hulladékkezelés 
érdekében hivatalos gyűjtőhelyen keresztül, az alkalmazandó 
jogszabályoknak vagy követelményeknek megfelelően 
szabaduljunk meg tőlük. Azonos típusú termékek vásárlása 
esetén a hulladék elektromos eszközöktől és akkumulátoroktól 
is ingyenesen szabadulhatunk meg a viszonteladókon keresztül. 
Az EU országaiban a nagyobb viszonteladók ráadásul a kisebb 
hulladék elektromos eszközöket is ingyenesen beveszik. 
Azzal kapcsolatban, hogy a szolgáltatás elérhető-e az általunk 
eldobni kívánt termék esetében, érdeklődjünk a helyi 
viszonteladónál. Ha így teszünk, elősegítjük a természeti kincsek 
megóvását és az elektronikus eszközökre vonatkozó 
környezetvédelmi tevékenységek színvonalának javulását. 
Ez a jelzés az elemeken más, kémiai tartalomra vonatkozó 
jelzésekkel együtt lehet feltüntetve. A higany vagy az ólom 
vegyjele (Hg és Pb) akkor látható, ha az elem 0,0005%-nál több 
higanyt, illetve 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Ez a termék tartalmaz egy akkumulátort, amely biztonsági, 
teljesítmény- és adatintegritási okokból fixen rögzített. 
Az akkumulátort nem szükséges kicserélni a termék élettartama 
alatt, és csak képzett szervizszakember szerelheti ki. 
Az akkumulátor megfelelő ártalmatlanítása érdekében a 
terméket elektronikus hulladékként kell kezelni.
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Műszaki adatok
A kialakítás és a specifikációk értesítés nélkül megváltozhatnak. 
A használatban lévő szoftververziótól függően előfordulhat, hogy 
a rendszer az itt leírtaktól eltérően működik.

PlayStation®Vita rendszer

Képernyő

5 hüvelyk / 12,7 cm (16:9), 960 × 544, 
LCD, többérintéses kapacitív 
érintőképernyő kb. 16 770 000 
megjeleníthető szín

Hátsó touchpad Kapacitív többérintéses panel

Kamerák
Elülső kamera, hátsó kamera
Maximális felbontás: 

640 × 480 (VGA)

Hang Beépített sztereó hangszórók
Beépített mikrofon

Érzékelők

Hatirányú mozgásérzékelő rendszer 
(háromirányú giroszkóp, háromirányú 
gyorsulásmérő), Háromirányú  
elektronikus iránytű

Helyzetmeghatározás Wi-Fi helyzetmeghatározás támogatása

Fő nyílások és 
csatlakozók

PS Vita kártyanyílás
Memóriakártya-nyílás
USB-aljzat
Headset-csatlakozó

Belső memóriakártya kb. 1 GB*

Áramforrás

Beépített, újratölthető lítium-ion 
akkumulátor:
DC 3,7 V; 2210 mAh

AC-adapter:
DC 5,0 V

Maximális fogyasztás kb. 6 W (töltéskor)

Külső méretek
kb. 183,6 × 15,0 × 85,1 mm
(szélesség × magasság × mélység)
(a legnagyobb kiálló rész kivételével)

Súly kb. 219 g

Környezeti hőmérséklet 5 °C – 35 °C

Gyártó ország Kína

*  A belső memóriakártya olyan tárhelyet is tartalmaz, ami a 
felhasználók rendelkezésére áll, és olyat is, ami a rendszer számára 
van fenntartva, tehát a felhasználók által ténylegesen használható 
szabad tárhely kevesebb, mint a jelen dokumentumban megadott 
teljes szabad tárhely.

Hálózati funkciók

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n támogatás*

Bluetooth® Bluetooth® 2.1+EDR kompatibilis

* 802.11n csak 1 × 1 konfigurációhoz támogatott.
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AC-adapter

Bemenet AC 100–240 V, 50/60 Hz

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

Külső méretek
Kb. 45 × 22 × 68 mm 
(szélesség × magasság × mélység) 
(a legnagyobb kiálló rész kivételével)

Súly kb. 51 g

Régiókód
A PlayStation®Vita formátumú szoftverek a földrajzi régióknak 
megfeleltetett régiókódokkal vannak ellátva. Ezen a rendszeren a 
következő régiókhoz készült szoftverek használhatók:

Becsült akkumulátortöltési idő*

Töltés AC-adapterrel kb. 2 óra 40 perc

* Teljesen lemerült akkumulátor töltése esetén.

Becsült akkumulátor-üzemidő

Játék*1*2 kb. 4–6 óra

Videolejátszás*1 kb. 7 óra

Zenelejátszás*1*3 kb. 12 óra

*1  Alapértelmezett fényerő, kikapcsolt Bluetooth® funkció és 
fejhallgató használata mellett.

*2 Kikapcsolt hálózati funkció mellett.
*3 Ha a rendszert zenelejátszás közben készenléti üzemmódba állítják.

Tipp
Az akkumulátor üzemideje a fényerőtől, a hálózati funkciók (Wi-Fi/
Bluetooth®) használatának módjától és a lejátszott tartalom típusától 
függően változhat.
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Szerzői jog és védjegyek
A „ ”, a „PlayStation”, „ ”, „ ” és 
„LIVEAREA” a Sony Computer Entertainment Inc. bejegyzett 
védjegye vagy védjegye.

A „SONY” és a „ ” a Sony Corporation bejegyzett védjegyei. 
A „Sony Entertainment Network” ugyanezen vállalat védjegye.

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.

Minden más védjegy tulajdonosa védjegye.
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Felhasználói útmutató
A felhasználói útmutató megtekintéséhez koppintson a  (User’s 
Guide) (Felhasználói útmutató) elemre a LiveArea™ képernyő 

 (Settings) (Beállítások) területén. A felhasználói útmutató 
megtekintéséhez internetkapcsolat szükséges.  
A felhasználói útmutatót a következő weboldalon is elolvashatja:  
eu.playstation.com/psvita/support/manuals/

Frissítési oldal
Az oldalon naprakész információkat találhat a rendszerszoftver-
frissítésekről, ideértve a rendszerszoftver frissítésének módját is.  
A PS Vita rendszerszoftverének frissítését követően további funkciók 
válnak elérhetővé, és nő a rendszer használatának kezelhetősége és 
biztonsága. Minden esetben frissítse a szoftvert a legújabb verzióra. 
eu.playstation.com/psvita/support/system-software/

Támogatás
A támogatási webhelyen további információkat olvashat a PS Vita 
rendszer használatáról, valamint megtekintheti a műszaki jellegű 
kérdésekre adott válaszainkat. 
eu.playstation.com/psvita/support/


