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VÝSTRAHY

Neotvárajte kryt, aby ste predišli elektrickému 
šoku. Opravu prenechajte výhradne 
kvalifikovanému personálu.

Nepočúvajte zvuk pri vysokých úrovniach hlasitosti príliš dlho, 
aby ste si nepoškodili sluch.
Z dôvodu vašej bezpečnosti sa nastavenie [AVLS] v zariadení 
PlayStation®Vita automaticky zapne vždy, keď sa vypne 
zariadenie PS Vita alebo keď sa prehrávanie zvuku ovláda 
s vypnutým nastavením [AVLS] celkovú dobu 20 hodín. 
Ak chcete pokračovať v ovládaní prehrávania zvuku s vypnutým 
nastavením [AVLS], budete sa musieť vrátiť do ponuky 
Settings (Nastavenia).

• Toto zariadenie bolo testované a zodpovedá limitom 
stanoveným v smernici R&TTE pri použití kábla kratšieho ako 
3 metre.

Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene 
spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan 
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko.
Import do Európy a distribúciu zabezpečuje spoločnosť Sony 
Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough 
Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené Kráľovstvo.
Autorizovaným zastupiteľstvom pre vydávanie a držbu vyhlásení 
o zhode je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger 
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.

Smernica R&TTE - vyhlásenie „Neformálny DoC“
Sony Computer Entertainment Inc. týmto vyhlasuje, že tento 
produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné 
ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Podrobnosti získate na 
nasledovnej webovej adrese: http://www.compliance.sony.de/

Informácie založené na požiadavkách na ekodizajn EÚ 
definované nariadením (EÚ) č. 801/2013
Navštívte nasledujúcu adresu URL: 
eu.playstation.com/Energyefficiency
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Záchvaty spôsobené svetelnými stimulmi 
(Fotosenzitívna epilepsia)
Ak trpíte epilepsiou alebo ste v minulosti mali epileptické 
záchvaty, pred hraním sa poraďte s vašim lekárom. Niektoré 
osoby pri vystavení blikajúcemu alebo mihajúcemu sa svetlu, 
resp. iným svetelným stimulom na televíznej obrazovke alebo 
počas hrania videohier môžu pociťovať bolesť očí, zhoršené 
videnie, migrény, svalové zášklby, kŕče, tmu pred očami, stratu 
vedomia, resp. môžu byť dezorientované. Ak sa s niektorým z 
uvedených symptómov pri hraní stretnete, okamžite prestaňte a 
vyhľadajte vášho lekára.

Ak sa u vás vyskytnú nasledujúce symptómy, ihneď 
prestaňte s hraním
Okamžite prestaňte používať produkt, ak sa u vás okrem 
uvedených symptómov počas hrania vyskytne bolesť hlavy, 
závrat, žalúdočná nevoľnosť, únava alebo symptómy 
pripomínajúce kinetózu, prípadne ak v akejkoľvek časti tela (oči, 
uši, ruky, ramená, nohy) cítite nepohodu alebo bolesť. Ak takýto 
stav pretrváva, vyhľadajte lekára.

Slúchadlá
Hlasitosť zvuku v slúchadlách upravte tak, aby ste počuli 
vonkajšie zvuky. V prípade zvonenia v ušiach alebo iných 
nepríjemných pocitov prestaňte slúchadlá používať.

Rádiové vlny
Rádiové vlny môžu nežiadúco ovplyvňovať elektronické 
zariadenia alebo zdravotnícke pomôcky (napríklad 
kardiostimulátory), čo môže spôsobiť ich poruchu a možné 
zranenia.

• Ak používate kardiostimulátor alebo iné medicínske 
zariadenie, pred použitím funkcie bezdrôtovej siete 
(technológia Bluetooth® a sieť WLAN) sa poraďte s lekárom 
alebo výrobcom medicínskeho zariadenia.

• Systém PS Vita pri používaní sieťových funkcií nepribližujte ku 
kardiostimulátorom alebo iným medicínskym zariadeniam na 
menej ako 20 cm.

• Ak používate kardiostimulátor, systém PS Vita nenoste 
v náprsnom vrecku.

• Ak máte podozrenie na rušenie funkčnosti kardiostimulátora, 
okamžite vypnite systém PS Vita.

• Sieťové funkcie nepoužívajte v nasledujúcich oblastiach:
 –  Oblasti, kde je zakázané používanie sieťových funkcií, napr. 

v lietadlách a nemocniciach. Ak sa nachádzate v 
priestoroch zdravotníckeho zariadenia, pri používaní 
systému sa riaďte pokynmi zariadenia.

 –  Oblasti v blízkosti poplašných požiarnych zariadení, 
automatických dverí a iného automatického príslušenstva.

• Pri používaní sieťových funkcií vo vozidlách buďte opatrní – 
rádiové vlny môžu v niektorých vozidlách narúšať funkčnosť 
elektronických zariadení.

Systémový softvér
Používaním tohto systému PS Vita vyjadrujete svoj súhlas so 
znením licenčnej zmluvy pre systémový softvér od spoločnosti 
Sony Computer Entertainment Inc. Podrobnosti nájdete uvedené 
na adrese http://www.scei.co.jp/psvita-eula/.

Komerčné použitie a prenájom tohto produktu sú zakázané.
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Bezpečnostné opatrenia
Pred používaním produktu si dôkladne preštudujte tento návod 
a zachovajte ho pre prípad potreby v budúcnosti. Rodičia a 
opatrovníci detí by si mali prečítať túto príručku a uistiť sa, že 
dieťa dodržiava všetky bezpečnostné opatrenia.

Bezpečnosť
Tento produkt bol vyrobený s maximálnym prihliadnutím na 
bezpečnosť. Akékoľvek elektrické zariadenie však môže 
v prípade nesprávneho používania spôsobiť požiar, zásah 
elektrickým prúdom alebo zranenie. 
V záujme zabezpečenia bezpečnej prevádzky by ste mali 
nasledovať tieto pokyny:
• Riaďte sa všetkými výstrahami, bezpečnostnými opatreniami 

a pokynmi.
• Pravidelne kontrolujte adaptér AC, elektrický sieťový kábel 

a kábel USB.
• Ak je systém PS Vita poškodený, nepoužívajte ho. Okamžite 

odpojte elektrický sieťový kábel z elektrickej zásuvky, ako aj 
všetky ostatné káble.

• Ak zariadenie začne fungovať neprirodzeným spôsobom, 
vychádzajú z neho neprirodzené zvuky alebo zápach alebo je 
zariadenie či adaptér na dotyk príliš horúce, okamžite vypnite 
elektrický sieťový kábel zo zásuvky a odpojte všetky ostatné 
káble.

• Nepoužívajte poškodené alebo vytekajúce lítium-iónové 
batérie. V prípade výtoku zo vstavanej batérie okamžite 
prestaňte používať produkt a požiadajte o pomoc tím 
technickej podpory. Ak sa vám dostane vytečená tekutina do 
očí, okamžite opláchnite postihnutú oblasť čistou vodou 
a poraďte sa so svojím lekárom. Tekutina z batérie môže 
spôsobiť slepotu.

• Kontaktujte príslušnú linku zákazníckej podpory pre systémy 
PlayStation®, ktorú nájdete v informáciách o záruke dodaných 
s týmto produktom.

Používanie a zaobchádzanie
• Zariadenie používajte v dobre osvetlených priestoroch a 

zachovávajte bezpečnú vzdialenosť tváre od obrazovky.
• Pri používaní systému ho bezpečne držte v ruke.
• Vyhnite sa dlhotrvajúcemu používaniu systému PS Vita. Počas 

každej hodiny hrania si urobte 15-minútovú prestávku, aby ste 
sa vyhli únave očí.

• Nehrajte v prípade, že ste unavení alebo ospalí. 
• Ak začnete pociťovať únavu, diskomfort alebo bolesti rúk či 

paží počas obsluhy systému, systém okamžite prestaňte 
používať. Ak príznaky neodznejú, poraďte sa s lekárom.

• Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich zdravotných 
problémov, okamžite prerušte používanie systému. Ak 
symptómy pretrvávajú, obráťte sa na lekára. 
–  Závrat, žalúdočná nevoľnosť, únava alebo symptómy 

pripomínajúce kinetózu.
–  Nepríjemný pocit alebo bolesť v rôznych častiach tela ako 

napríklad oči, uši, ruky alebo ramená.
• Hlasitosť nastavujte opatrne. Ak ju nastavíte na príliš vysokú 

hodnotu, môže vám poškodiť sluch alebo reproduktory.
• Systém a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých 

detí. Môžu prehltnúť karty médií alebo sa zapliesť do káblov/
popruhov, čo môže zapríčiniť ich zranenie alebo poškodenie 
súčastí. Karty médií môžu predstavovať riziko zadusenia.

• Systém nepoužívajte počas šoférovania alebo jazdy na bicykli. 
Sledovanie obrazovky alebo používanie systému počas 
šoférovania automobilu alebo jazdy na bicykli môže mať za 
následok dopravnú nehodu.

• Takisto buďte opatrní, ak používate systém počas chodenia.
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 *  Popáleniny pri nízkej teplote sa vyskytujú pri príliš dlhom 
kontakte pokožky s relatívne nízkou teplotou (40 °C a viac).

• Odporúča sa, aby rodičia dohliadali na deti pri online 
aktivitách, aby sa predišlo nebezpečnému a nezodpovednému 
používaniu internetu. Bližšie informácie nájdete na  
eu.playstation.com/parents

Podmienky uskladnenia
• Systém, batériu alebo príslušenstvo nevystavujte pôsobeniu 

vysokých teplôt, vlhkosti alebo priameho slnečného žiarenia.
• Nenechávajte systém a ani jeho príslušenstvo v automobiloch 

so zatvorenými oknami (najmä v lete).
• Nevystavujte systém ani príslušenstvo pôsobeniu prachu, 

dymu alebo pary. Zabráňte vniknutiu tekutiny alebo malých 
čiastočiek do systému alebo príslušenstva.

• Systém ani príslušenstvo neumiestňujte na šikmú alebo 
nestabilnú plochu alebo na plochu s vibráciami.

• Systém nevystavujte pôsobeniu dažďa a vlhkosti.

Používanie adaptéra AC, elektrického sieťového kábla a 
kábla USB
•  Kvôli vlastnej bezpečnosti používajte na nabíjanie systému 

PS Vita len adaptér AC, ktorý získal licenciu alebo je 
originálnym výrobkom značky Sony. Iné typy adaptérov môžu 
spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo nefunkčnosť.

• Nedotýkajte sa zástrčky elektrického sieťového kábla 
mokrými rukami.

• Ak je elektrický sieťový kábel, adaptér AC, kábel USB alebo 
systém pripojený do elektrickej zásuvky, počas búrky sa ich 
nedotýkajte.

• Nepoužívajte iný zdroj napájania, ako dodaný (alebo 
schválený náhradný) adaptér AC.

• Systém ani príslušenstvo nepoužívajte v blízkosti vody.
• Nepoužívajte systém na miestach, v ktorých je zakázaná 

prevádzka zariadení s bezdrôtovou komunikáciou, ako 
napríklad lietadlá alebo nemocnice. Systém vysiela rádiové 
vlny, ktoré môžu rušiť iné elektronické zariadenia a spôsobiť 
ich nesprávne fungovanie a následné nehody. Pri používaní 
systému v zdravotníckom zariadení vždy dodržiavajte jeho 
pravidlá. Keď používate systém v lietadle, prejdite na položku 

 (Settings) (Nastavenia)  [Start] (Štart) a ťuknite na 
zaškrtávacie políčko položky [Flight Mode] (Režim lietadla), 
aby ste ho pred použitím označili. Pri odlietaní a pristávaní 
systém vypnite. Ak používate systém v lietadlách, v ktorých je 
používanie takýchto zariadení zakázané, vaše konanie môže 
byť trestné.

• Používajte výlučne prídavné zariadenia/príslušenstvo, 
odporúčané výrobcom.

•  Systém ani jeho príslušenstvo nehádžte, predchádzajte ich 
pádu na zem, nestúpajte na ne a nevystavujte ich silným 
mechanickým otrasom. Sedenie so systémom PS Vita vo 
vrecku alebo jeho uloženie naspodok batohu spolu s ťažkými 
predmetmi môže spôsobiť poškodenie systému.

• Počas hrania hry nestláčajte systém PS Vita prílišnou silou 
a ani ho nevystavujte silným nárazom.

• Konektorov systému a príslušenstva sa nedotýkajte ani do 
nich nevkladajte cudzie predmety.

• Tento systém má vnútorné súčasti ktoré používajú magnety, 
čo môže rušiť magnetické nahrávacie zariadenia.

• Neklaďte systém do blízkosti predmetov s magnetickým 
pásikom, ako napríklad kreditné karty.

• V závislosti od podmienok používania môže teplota systému 
alebo adaptéra AC vystúpiť až na 40 °C alebo viac. Za 
takýchto okolností sa nedotýkajte systému alebo adaptéra AC 
na príliš dlhý čas. Dlhodobý kontakt v týchto podmienkach 
môže spôsobiť popáleniny pri nízkej teplote.*
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• Pred zapojením kábla skontrolujte, či sú čisté porty systému 
(napríklad konektor USB) a konektory adaptéra AC a kábla 
USB. Ak sú znečistené, jemne ich vytrite pomocou mäkkej a 
suchej handričky.

• Ak systém neplánujete používať dlhší čas alebo ho chcete 
vyčistiť, odpojte elektrický sieťový kábel a všetky ostatné 
káble.

• Adaptér AC alebo elektrický sieťový kábel nepoškodzujte:
–  Neupravujte adaptér AC alebo elektrický sieťový kábel.
–  Neomotávajte elektrický sieťový kábel alebo kábel USB 

okolo systému PS Vita alebo adaptéra AC.
–  Neklaďte adaptér AC alebo elektrický sieťový kábel 

v blízkosti tepelných zdrojov a zabráňte ich zahriatiu.
–  Elektrický sieťový kábel nenapínajte.
–  Elektrický sieťový kábel odpájajte uchopením za zástrčku 

a ťahajte ho v priamom smere od zásuvky. Nevyťahujte ho 
za kábel alebo pod uhlom.

–  Elektrický sieťový kábel umiestnite tak, aby sa naň 
nešliapalo a aby nebol pricviknutý (najmä v oblasti zástrčky, 
zásuvky a v mieste jeho výstupu zo systému).

–  Systém PS Vita a adaptér AC nepoužívajte prikryté handrou 
alebo ak sú v puzdrách. Môže sa v nich akumulovať teplo 
a následne to spôsobiť požiar alebo poškodenie systému.

• Elektrický sieťový kábel nepripájajte k napäťovému 
transformátoru alebo k prúdovému meniču. Pripojenie 
elektrického sieťového kábla k napäťovému transformátoru 
(v prípade ciest do zahraničia) alebo k prúdovému meniču 
(používanie v automobile) môže viesť k tvorbe tepla v adaptéri 
AC a môže spôsobiť popáleniny alebo poruchu.

• Používajte elektrickú zásuvku, ku ktorej máte ľahký prístup, 
aby bolo možné v prípade potreby ľahko odpojiť adaptér AC.

• Elektrická zásuvka by sa mala nachádzať neďaleko zariadenia 
a byť ľahko dostupná.

Obrazovka
• Obrazovka (dotyková obrazovka) je vyrobená zo skla a v 

prípade pôsobenia nadmernou silou môže prasknúť alebo sa 
zlomiť. Ak obrazovka praskne alebo sa zlomí, nedotýkajte sa 
jej ani odhalených vnútorných komponentov.

• Pri používaní systému majte v miestnosti dostatočné svetlo a 
udržiavajte tvár čo najďalej od obrazovky.

• Netlačte na obrazovku prstami prílišnou silou. Takisto 
neškrabte po obrazovke nijakými tvrdými predmetmi ako kovy, 
ani predmetmi s ostrým špicom (napríklad ceruzka alebo vaše 
nechty). Môžete tým poškodiť alebo rozbiť obrazovku.

• Dlhší kontakt s vodu alebo prachom môže poškodiť obrazovku 
a skrátiť jej životnosť.

• Na niektorých miestach obrazovky sa môžu objavovať čierne 
(tmavé) a stále zasvietené body. Zobrazovanie takýchto miest 
je pri obrazovkách normálne a nie je znakom poruchy 
systému. Obrazovky sa vyrábajú pomocou veľmi presnej 
technológie. Na každej obrazovke však môže existovať malé 
množstvo tmavých alebo trvalo rozsvietených obrazových 
bodov. Po vypnutí systému sa na obrazovke môže takisto na 
niekoľko sekúnd zobrazovať zdeformovaný obraz.

• Priame pôsobenie slnečného žiarenia môže poškodiť 
obrazovku systému. Dávajte preto pozor, keď systém 
používate vonku alebo v blízkosti okien.

• Pri používaní systému v studenom prostredí sa v grafike môžu 
zobrazovať tiene alebo obrazovka môže byť tmavšia, než 
obvykle. Nejde o poruchu – po stúpnutí teploty sa obrazovka 
vráti do normálneho stavu.

• Na obrazovke nenechávajte dlhodobo zobrazené statické 
obrázky. Môže to spôsobiť, že na nej zostane trvalo zobrazený 
hmlistý obraz.
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Ľavá/pravá páčka
• Páčky nie je možné odpojiť. Pri pokuse o ich odpojenie môže 

dôjsť k vášmu zraneniu alebo k poškodeniu systému.
• Páčky nie je možné používať tak, že na ne budete tlačiť. 

V prípade vyvíjania na ne nadmerného tlaku ich môžete 
poškodiť.

Používanie prístupových bodov Wi-Fi
Pri pripájaní k internetu pomocou funkcie Wi-Fi systém 
automaticky zistí najbližšie prístupové body. Medzi nájdenými 
zariadeniami sa môže nachádzať aj prístupový bod, ktorý nie ste 
oprávnení používať. Pripájajte sa len k osobnému prístupovému 
bodu, ktorý ste oprávnení používať, resp. ktorý je k dispozícii 
prostredníctvom komerčnej bezdrôtovej služby Wi-Fi. Za všetky 
poplatky, spojené s používaním prístupu k sieti Wi-Fi, je 
zodpovedný používateľ.

Rodičovský zámok
Systém PS Vita poskytuje rodičom a opatrovníkom možnosť 
obmedzovať obsah a funkcie, ku ktorým môžu mať prístup 
a používať ich. Podrobnosti o rodičovskej ochrane nájdete v 
používateľskej príručke.

Zaznamenané údaje
V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť k strate alebo 
poškodeniu údajov uložených na karte PlayStation®Vita alebo 
pamäťovej karte.
•  Vyberanie karty PS Vita alebo vypínanie systému PS Vita 

počas ukladania alebo načítavania údajov.
• Vyberanie pamäťovej karty so zapnutým systémom PS Vita.
• Používanie pamäťovej karty na miestach, ktoré sú vystavené 

pôsobeniu statickej elektriny alebo elektrického rušenia.

Pokiaľ sa z nejakého dôvodu softvér alebo uložené údaje stratia 
či poškodia, ich obnova väčšinou nie je možná. Odporúčame, 
aby ste pravidelne zálohovali svoj softvér a údaje. Sony 
Computer Entertainment Inc. a jej dcérske a pridružené 
spoločnosti nepreberajú zodpovednosť za škody, náklady alebo 
výdaje súvisiace so softvérom, stratou dát alebo ich poškodením.

Obaly a kryty
Ak je systém uložený v puzdre alebo je inak prikrytý, vypnite 
napájanie alebo systém prepnite do pohotovstného režimu.
Pri používaní systému v puzdre alebo ak je zakrytý môže 
spôsobiť akumuláciu tepla vo vnútri systému a následný požiar 
alebo jeho poškodenie.

Nikdy sa nepokúšajte rozoberať systém ani príslušenstvo.
Systém PS Vita a príslušenstvo používajte v súlade s pokynmi, 
uvedenými v tomto návode. Neposkytuje sa žiadne oprávnenie 
na analýzu alebo modifikáciu systému alebo analýzu a 
používanie konfigurácie jeho obvodov. Rozoberanie bude mať 
za následok stratu platnosti záruky. V takom prípade je navyše 
riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo 
nefunkčnosti zariadenia.

Používanie v iných krajinách
V niektorých krajinách alebo regiónoch platia obmedzenia na 
používanie istých typov rádiových vĺn. V niektorých prípadoch 
môžete za používanie sieťových funkcií systému dostať pokutu 
alebo iný právny postih.
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Čo robiť v prípade kondenzácie vlhkosti
Ak bol systém PS Vita vystavený priamej zmene prostredia 
z chladného do teplého, vo vnútri systému sa môže kondenzovať 
vlhkosť a spôsobiť nesprávne fungovanie systému.
V takom prípade vypnite systém a odpojte ho od káblov. 
Nepoužívajte systém PS Vita dovtedy, kým sa vlhkosť neodparí 
(môže to trvať aj niekoľko hodín). Ak systém naďalej nepracuje 
správne, obráťte sa na príslušnú linku zákazníckej podpory pre 
produkty PlayStation®, ktorú nájdete v informáciách o záruke 
dodaných s týmto produktom.

Ochrana a čistenie vonkajších povrchov
V záujme zachovania bezpečnosti pred čistením odpojte 
elektrický sieťový kábel z elektrickej zásuvky a odpojte všetky 
ďalšie káble.

Čistenie vonkajšieho povrchu, obrazovky a oblasti 
fotoaparátu
• Čistite pomocou mäkkej handričky
• Na čistenie vonkajšieho povrchu, obrazovky a oblasti 

fotoaparátu nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné chemikálie.
• Neutierajte systém chemicky ošetrenou prachovkou.

Čistenie konektorov
Nedovoľte, aby sa v blízkosti portov systému PS Vita, adaptéra 
AC, konektorov kábla USB alebo ďalšieho príslušenstva 
nahromadil prach alebo nečistoty. Znečistené konektory môžu 
obmedzovať prenos signálu a spôsobiť požiar alebo úraz 
elektrickým prúdom. V prípade znečistenia konektora slúchadiel 
sa môžu vyskytnúť poruchy pri prenose zvuku. Všetky konektory 
čistite pomocou suchej mäkkej handričky.

Kontakt s inými predmetmi
Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby nenastala strata farby 
alebo poškodenie povrchu systému PS Vita: Počas používania 
zabráňte dlhodobému priamemu kontaktu systému s gumenými 
alebo vinylovými výrobkami.

Životnosť batérie
Vstavaná batéria má obmedzenú životnosť. Opakované 
používanie a vek batérie znižujú jej výdrž.

Rada
Životnosť batérie závisí od jej uskladňovania, od systému 
používania a od environmentálnych faktorov (napr. teploty).

Keď systém PS Vita správne nefunguje
Stlačte a podržte stlačené tlačidlo  (napájania), kým sa 
nezobrazí ponuka bezpečného režimu. Pri reštartovaní systému 
PS Vita dodržujte pokyny na obrazovke
Keď sa systém PS Vita nespustí ani potom, keď budete držať 
stlačené tlačidlo  (napájania) dlhšie ako 30 sekúnd, môže 
byť nedostatočne nabitá batéria, aby sa spustil systém. V tomto 
prípade nabite systém PS Vita pomocou pribaleného 
adaptéra AC.
Bezpečný režim je režim spustenia systému PS Vita, v ktorom 
sú dostupné len niektoré systémové funkcie na vyriešenie 
problémov. V bezpečnom režime použite tlačidlá systému 
PS Vita, aby ste prechádzali cez ponuku.
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Keď sa na ktoromkoľvek našom elektrickom zariadení, batérii 
alebo obalových materiáloch nachádza jeden zo symbolov, 
upozorňuje to na to, že príslušné elektrické zariadenie alebo 
batériu v Európe a Turecku nie je možné likvidovať spolu s 
domácim odpadom. V záujme náležitej likvidácie odpadu 
zariadenia likvidujte prostredníctvom registrovaných zberných 
surovín v súlade s platnou legislatívou. Vyradené elektrické 
produkty a batérie je možné bezplatne likvidovať aj 
prostredníctvom predajcov pri zakúpení nových produktov 
rovnakého typu. Navyše, v krajinách EÚ môžu veľkí 
maloobchodní predajcovia realizovať bezplatný zber drobných 
vyradených elektronických produktov. U svojho miestneho 
maloobchodného predajcu sa informujte, či je táto služba k 
dispozícii pre vami likvidované produkty. Týmto konaním 
pomôžete chrániť prírodné zdroje a zlepšovať štandardy ochrany 
životného prostredia pri manipulácii s elektrickým odpadom a 
jeho likvidácii. 
Túto značku je možné na batériách používať v kombinácii s 
ďalšími chemickými značkami. Chemické značky pre ortuť (Hg) 
alebo olovo (Pb) sú uvedené v prípade, že batéria obsahuje viac 
ako 0,0005% ortute, alebo viac ako 0,004% olova.
Toto zariadenie obsahuje batériu, ktorá je permanentne 
zabudovaná z bezpečnostných dôvodov a z dôvodov integrity 
údajov. Počas životnosti zariadenia by nemala byť potrebná 
výmena batérie a môže byť vyberaná iba autorizovaným 
servisným pracovníkom. Pre zabezpečenie správnej likvidácie 
batérie likvidujte toto zariadenie ako elektrický odpad.
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Technické parametre
Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho 
upozornenia. V závislosti od verzie používaného softvéru sa 
môže fungovanie systému líšiť od spôsobu popísaného v tejto 
príručke.

Systém PlayStation®Vita

Obrazovka

5 palcová/12,7 cm (16:9), 960 × 544, 
LCD, multidotyková kapacitná dotyková 
obrazovka
Zobrazuje približne 16 770 000 farieb

Zadná dotyková plôška Kapacitná viacdotyková plôška

Fotoaparáty
Predný fotoaparát, zadný fotoaparát
Maximálne rozlíšenie:

640 × 480 (VGA)

Zvuk Vstavané stereo reproduktory
Vstavaný mikrofón

Senzory

Šesťosový systém rozpoznávania pohybu 
(trojosový gyroskop, trojosový 
akcelerometer)
Trojosový elektronický kompas

Poloha Podpora služby polohy Wi-Fi

Hlavné zásuvky 
a konektory

Zásuvka pre kartu PS Vita
Slot pre pamäťovú kartu
Port USB
Port na slúchadlá

Interná pamäťová karta Približne 1 GB*

Zdroj napájania

Vstavaná nabíjateľná lítium-iónová batéria:
3,7 V jednosmerného prúdu, 
2210 mAh

Adaptér AC:
Jednosmerné, 5,0 V

Maximálny príkon Približne 6 W (pri nabíjaní)

Vonkajšie rozmery
Približne 183,6 × 15,0 × 85,1 mm
(šírka × výška × hĺbka)
(bez vyčnievajúcich častí)

Hmotnosť Približne 219 g

Prevádzková teplota 5 °C – 35 °C

Krajina pôvodu Čína

*  Interná pamäťová karta obsahuje priestor dostupný pre používateľov 
a priestor vyhradený pre systém, čo znamená, že priestor, ktorý je 
reálne voľný pre používateľov je menší ako celkový objem priestoru 
na disku, ktorý sa uvádza v tomto dokumente.

Sieťové funkcie

Wi-Fi Podpora IEEE 802.11b/g/n*

Bluetooth® Kompatibilita s Bluetooth® 2.1+EDR

* Podpora pre 802.11n len v konfigurácii 1 × 1.
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Adaptér AC

Vstup Striedavý prúd, 100 – 240 V, 50/60 Hz

Výstup Jednosmerné, 5 V, 1500 mA (1,5 A)

Vonkajšie rozmery
Približne 45 × 22 × 68 mm  
(šírka × výška × hĺbka)  
(bez vyčnievajúcich častí)

Hmotnosť Približne 51 g

Regionálny kód
Softvér vo formáte PlayStation®Vita je vybavený regionálnymi 
kódmi, ktoré boli pridelené každému regiónu, v ktorom je systém 
predávaný. Na tomto systéme môžete používať softvér určený 
pre nasledujúce regióny:

Odhad času nabíjania batérie*

Nabíjanie pomocou 
adaptéra AC Približne 2 hodiny 40 minút

* V prípade nabíjania úplne vybitej batérie.

Odhad výdrže batérie

Hranie*1*2 Približne 4 – 6 hodín

Prehrávanie videa*1 Približne 7 hodín

Prehrávanie hudby*1*3 Približne 12 hodín

*1  Keď je jas obrazovky nastavený na predvolenú hodnotu, funkcia 
Bluetooth® je vypnutá a používajú sa slúchadlá.

*2 Keď sa nepoužívajú sieťové funkcie.
*3  Keď sa systém prepne počas prehrávania hudby do pohotovstného 

režimu.

Rada
Výdrž batérie môže závisieť od jasu obrazovky, spôsobu používania 
sieťových funkcií (Wi-Fi/Bluetooth®) a typu prehrávaného obsahu.



13

SK

Autorské práva a ochranné známky
„ “, „PlayStation“, „ “, „ “ a 
„LIVEAREA“ sú registrované ochranné známky alebo ochranné 
známky spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc.

„SONY“ a „ “ sú registrované ochranné známky spoločnosti 
Sony Corporation. 
„Sony Entertainment Network“ je ochranná známka rovnakej 
spoločnosti.

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.

Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných 
vlastníkov.
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Používateľská príručka
Ak si chcete prečítať používateľskú príručku, ťuknite na položku  
(User’s Guide) (Používateľská príručka) na obrazovke  (Settings) 
(Nastavenia) LiveArea™. Ak si chcete prečítať používateľskú príručku, 
budete k tomu potrebovať internetové pripojenie.  
Používateľskú príručku si môžete prečítať aj na tejto webovej stránke:  
eu.playstation.com/psvita/support/manuals/

Aktualizačná stránka
Na tejto stránke nájdete najnovšie informácie o aktualizáciách 
systémového softvéru vrátane návodu, ako aktualizovať systémový 
softvér. Aktualizáciou systémového softvéru systému PS Vita získate 
možnosť využívať doplnkové funkcie, vylepšené používateľské prostredie 
a rozšírené možnosti zabezpečenia. Vždy vykonajte aktualizáciu na 
najnovšiu verziu. 
eu.playstation.com/psvita/support/system-software/

Podpora
Pri návšteve webovej lokality podpory nájdete doplnkové informácie 
o používaní systému PS Vita, ako aj odpovede na technické otázky. 
eu.playstation.com/psvita/support/


