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OPOZORILA

Ne odpirajte ohišja, da ne bi prišlo do 
električnega udara. Popravilo prepustite izključno 
usposobljenemu osebju.

Ne poslušajte dlje časa pri visoki ravni glasnosti, da preprečite 
morebitno okvaro sluha.
Zaradi varnosti se bo nastavitev [AVLS] naprave PlayStation®Vita 
samodejno vklopila vsakič, ko boste izklopili napravo PS Vita ali 
ko boste predvajali zvok neprekinjeno 20 ur z izklopljeno 
funkcijo [AVLS]. Če boste želeli še naprej predvajati zvok 
z izklopljeno funkcijo [AVLS], se boste morali vrniti v meni 
Settings (Nastavitve).

• Oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami, ki jih 
predpisuje direktiva R&TTE za uporabo povezovalnega kabla, 
krajšega od 3 metre.

Ta izdelek je bil izdelan v obratih ali v imenu družbe Sony 
Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 
108-0075 Japonska.
Uvoznik in distributer za Evropo je družba Sony Computer 
Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, 
W1F 7LP, Združeno kraljestvo.
Pooblaščen zastopnik za izdajo in hrambo izjav o skladnost je 
družba Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 
70327 Stuttgart, Nemčija.

Smernica R&TTE - Izjava “Informal DoC”
Družba Sony Computer Entertainment Inc. izjavlja, da je ta 
izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi 
določili direktive 1999/5/ES. Podrobnosti najdete na naslednjem 
spletnem mestu: http://www.compliance.sony.de/

Informacije na osnovi zahtev EU za okoljsko primerno 
zasnovo Uredbe (EU) št. 801/2013
Obiščite naslednji naslov URL: 
eu.playstation.com/Energyefficiency
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Napadi, do katerih pride zaradi svetlobnih dražljajev 
(s svetlobo pogojena epilepsija)
Če ste epileptik ali pa ste v preteklosti imeli napade, se pred 
igranjem posvetujte z osebnim zdravnikom. Nekatere ljudi, ki so 
izpostavljeni lučem, ki utripajo ali migotajo, oziroma drugim 
svetlobnim dražljajem s televizijskega zaslona ali zaslona med 
igranjem iger, lahko začnejo boleti oči, spremeni se jim vid, 
dobijo lahko migreno, mišične krče, trzajo, izgubijo zavest ali 
orientacijo. Če med igranjem tudi sami doživite katerega od teh 
simptomov, nemudoma nehajte igrati in se posvetujte 
z zdravnikom.

Če opazite te simptome, takoj nehajte igrati
Poleg zgoraj navedenih simptomov vas lahko med igranjem tudi 
boli glava, se vam vrti, vam je slabo, ste izčrpani, doživljate 
simptome, podobne morski bolezni, ali pa čutite nelagodje 
oziroma bolečino v raznih delih telesa, na primer v očeh, ušesih, 
rokah, nogah – v teh primerih nemudoma nehajte uporabljati 
napravo. Če občutek ne mine, poiščite zdravniško pomoč.

Slušalke
Glasnost slušalk nastavite tako, da boste slišali zvoke v okolju. 
Če občutite kakršno koli neugodje v ušesih ali slišite zvonjenje, 
prenehajte uporabljati slušalke.

Radijski valovi
Radijski valovi lahko vplivajo na elektronsko opremo ali 
medicinske naprave (na primer srčne spodbujevalnike), 
kar lahko povzroči napake v delovanju in telesne poškodbe.
•  Če uporabljate srčni spodbujevalnik ali kako drugo 

medicinsko napravo, se posvetujte z zdravnikom ali 
proizvajalcem medicinske naprave, preden uporabite brezžični 
vmesnik (Bluetooth® ali brezžično omrežje).

• Sistem PS Vita držite vsaj 20 cm stran od srčnega 
spodbujevalnika ali druge medicinske naprave, če uporabljate 
omrežne funkcije.

• Če uporabljate srčni spodbujevalnik, ne nosite sistema PS Vita 
v prsnem žepu.

• Če imate kakršen koli razlog za sum, da prihaja do motenj 
v delovanju srčnega spodbujevalnika, nemudoma izklopite 
sistem PS Vita.

• Omrežnih funkcij ne uporabljajte na naslednjih lokacijah:
 –  V območjih, kjer je uporaba omrežnih funkcij prepovedana, 

na primer na letalih ali v bolnišnicah. Pri uporabi sistema 
v prostorih zdravstvenih ustanov ravnajte v skladu s predpisi 
ustanove.

 –  Na območjih v bližini požarnih alarmov, samodejnih vrat in 
drugih vrst samodejne opreme.

• Pri uporabi omrežnih funkcij v vozilu bodite previdni, ker lahko 
radijski valovi motijo delovanje elektronske opreme v nekaterih 
vozilih.

Sistemska programska oprema
Z uporabo sistema PS Vita sprejemate licenčno pogodbo 
sistemske programske opreme družbe Sony Computer 
Entertainment Inc. Več informacij poiščite na  
http://www.scei.co.jp/psvita-eula/.

Komercialna uporaba ali posojanje tega izdelka je 
prepovedano.
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Varnostni ukrepi
Pred uporabo izdelka pozorno preberite ta priročnik in ga 
obdržite za prihodnjo uporabo. Starši in skrbniki otrok morajo 
prebrati ta priročnik in zagotoviti, da otroci upoštevajo vse 
varnostne ukrepe.

Varnost
Pri načrtovanju tega izdelka so bile upoštevane najstrožje 
varnostne zahteve. Kljub temu pa vsaka električna naprava ob 
nepravilni uporabi predstavlja nevarnost požara, električnega 
udara ali telesnih poškodb. Upoštevajte naslednje smernice, 
da pomagate preprečiti nezgode pri uporabi:
• Upoštevajte vsa opozorila, varnostne ukrepe in navodila.
• Redno pregledujte napajalnik AC, napajalni kabel AC in 

kabel USB.
• Če je sistem PS Vita poškodovan, ga ne uporabljajte. 

Nemudoma iztaknite napajalni kabel AC iz električne vtičnice 
in odklopite tudi vse druge kable.

• Če naprava deluje na neobičajen način, če oddaja nenavadne 
zvoke ali vonjave ali če napajalnik AC postane prevroč, da bi 
ga lahko prijeli, napravo nemudoma prenehajte uporabljati, 
iztaknite napajalni kabel AC iz električne vtičnice in odklopite 
tudi vse druge kable.

• Ne uporabljajte poškodovanih litij-ionskih baterij ali takšnih, 
ki puščajo. Če iz baterije izteka tekočina, takoj prenehajte 
uporabljati izdelek in se obrnite na službo za tehnično 
podporo. Če tekočina pride v oči, nemudoma sperite 
prizadeto območje s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč. 
Tekočina iz baterije lahko povzroči slepoto.

• Obrnite se na ustrezno pomoč lastnikom konzole 
PlayStation®, ki jo najdete v garancijskih podatkih za izdelek.

Uporaba in ravnanje
•  Uporabljajte v dobro osvetljenem prostoru; zaslon naj bo na 

varni razdalji od obraza.
• Ko sistem uporabljate, ga zanesljivo držite v roki.
• Sistema PS Vita ne uporabljajte predolgo. Med vsako 

uro igranja napravite 15-minutni premor, da preprečite 
naprezanje oči.

• Ne igrajte, če ste utrujeni ali ste zaspani.
• Takoj prenehajte uporabljati sistem, če ste utrujeni ali če med 

upravljanjem sistema začutite nemir ali bolečine v dlaneh ali 
rokah. Če se težave nadaljujejo, se posvetujte z zdravnikom.

• Takoj nehajte uporabljati sistem, če občutite katero od spodaj 
navedenih zdravstvenih težav. Če simptomi ne minejo, se 
posvetujte z zdravnikom.
–  Vrtoglavica, slabost, utrujenost ali simptomi, podobni morski 

bolezni.
–  Neudobje ali bolečina v delu telesa, npr. v očeh, ušesih, 

rokah ali dlaneh.
• Pri nastavljanju glasnosti bodite previdni. Če je glasnost 

prevelika, lahko poškoduje vaš sluh, prav tako pa lahko pride 
do poškodbe zvočnikov.

• Sistem in dodatna oprema naj bodo zunaj dosega majhnih 
otrok. Majhni otroci bi lahko pogoltnili medijske kartice ali se 
zapletli v kable in trakove, kar bi lahko privedlo do telesnih 
poškodb ali povzročilo nezgodo ali napačno delovanje. 
Medijske kartice lahko predstavljajo nevarnost zadušitve.

• Ne uporabljajte sistema med vožnjo avtomobila ali kolesa. 
Če uporabljate sistem ali gledate na njegov zaslon med 
vožnjo avtomobila ali kolesa, lahko povzročite prometno 
nesrečo.

• Če sistem uporabljate med hojo, bodite zelo previdni.
• Sistema in dodatne opreme ne uporabljajte v bližini vode.
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• Staršem priporočamo, da nadzirajo otroke pri njihovih 
aktivnostih v spletu in zagotovijo varno ter odgovorno uporabo 
interneta. Podrobnejše informacije so na voljo na spletnem 
mestu eu.playstation.com/parents.

Pogoji za shranjevanje
• Sistema, baterije in dodatkov ne izpostavljajte visoki 

temperaturi, vlagi ali neposredni sončni svetlobi.
• Ne puščajte sistema ali dodatne opreme v avtomobilu z 

zaprtimi okni, zlasti ne poleti.
• Sistema ali dodatne opreme ne izpostavljajte prahu, dimu ali 

pari. Pazite, da v sistem ali dodatno opremo ne bodo prodrle 
tekočine ali majhni delci.

• Sistema in dodatne opreme ne puščajte na nagnjenih, 
nestabilnih ali tresočih se površinah.

• Sistema ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

Uporaba napajalnika AC, napajalnega kabla AC in  
kabla USB
•  Iz varnostnih razlogov uporabljajte za električno napajanje 

sistema PS Vita le originalen ali licenciran Sonyjev napajalnik 
AC. Uporaba drugih vrst napajalnikov lahko povzroči požar, 
električni udar ali napačno delovanje izdelka.

• Vtiča napajalnega kabla AC se ne dotikajte z mokrimi dlanmi.
• Med nevihto z bliskanjem se ne dotikajte napajalnega kabla 

AC, napajalnika AC, kabla USB ali sistema, če je priključen 
v električno vtičnico.

• Za napajanje uporabljajte izključno priloženi (ali odobreni 
nadomestni) napajalnik AC.

• Pred priključitvijo kabla preverite, ali so priključki sistema (na 
primer priključek USB) in priključki napajalnika AC ter kabla 
USB čisti. Če niso čisti, jih obrišite z mehko in suho krpo.

• Ne uporabljajte sistema na mestih, kjer je uporaba brezžičnih 
komunikacijskih naprav prepovedana, na primer na letalih ali 
v bolnišnicah. Radijski valovi, ki jih oddaja sistem, lahko 
vplivajo na elektronske naprave in povzročijo njihovo napačno 
delovanje, kar lahko privede do nezgod. Pri uporabi sistema 
v medicinski ustanovi upoštevajte vse predpise te ustanove. 
Če sistem uporabljate na letalu, odprite  (Settings) 
(Nastavitve)  [Start] (Začetek) in se dotaknite potrditvenega 
polja za [Flight Mode] (Uporaba v letalu), da ga pred uporabo 
označite s kljukico. Med vzletanjem in pristajanjem letala 
izklopite sistem. Če uporabljate sistem na letalih, kjer je 
uporaba takšnih naprav prepovedana, boste odgovorni za vse 
zakonske posledice in kazni.

•  Uporabljajte le dodatno opremo, ki jo je odobril izdelovalec.
• Sistema ali dodatne opreme ne mečite, ne stopajte nanj in 

pazite, da vam ne pade iz rok, ter ne izpostavljajte naprav 
močnim udarcem. Če sedite s sistemom PS Vita v žepu hlač 
ali če položite sistem na dno nahrbtnika skupaj s težkimi 
predmeti, lahko sistem poškodujete.

• Med igranjem iger ne upogibajte sistema PS Vita in ga ne 
izpostavljajte močnim udarcem.

• Ne dotikajte se priključkov sistema ali dodatne opreme in 
vanje ne potiskajte predmetov.

• V notranjosti sistema so deli, ki uporabljajo magnete, ki lahko 
vplivajo na magnetne snemalne naprave.

• Sistema ne odlagajte v bližino predmetov z magnetnimi 
trakovi, kot so kreditne kartice.

• Glede na pogoje uporabe lahko sistem in napajalnik AC 
dosežeta temperaturo 40 °C ali več. Sistema ali napajalnika 
AC se v teh razmerah ne dotikajte predolgo. Zaradi 
dolgotrajnega stika v teh pogojih lahko pride do 
nizkotemperaturnih opeklin*.

 *  Nizkotemperaturne opekline so tiste, do katerih pride zaradi 
dlje časa trajajočega stika kože s predmeti z razmeroma 
nizko temperaturo (40 °C ali več).
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• Če sistema dlje časa ne nameravate uporabljati, odklopite 
napajalni kabel in vse druge kable. Enako ravnajte pred 
čiščenjem sistema.

• Pazite, da ne boste poškodovali napajalnika AC ali 
napajalnega kabla AC:
–  Ne spreminjajte napajalnika AC ali napajalnega kabla AC.
–  Ne navijajte napajalnega kabla AC ali kabla USB okrog 

sistema PS Vita ali okrog napajalnika AC.
–  Ne nameščajte napajalnika AC ali napajalnega kabla AC v 

bližino virov toplote in pazite, da se ne bosta preveč segrela.
–  Pazite, da napajalni AC kabel ne bo preveč napet.
–  Pri odklapljanju napajalnega kabla AC iz električnega 

omrežja primite vtič in ga naravnost povlecite iz električne 
vtičnice. Ne vlecite za kabel in ne vlecite pod kotom.

–  Napajalni kabel AC ustrezno zaščitite, da ga ne bo mogoče 
pohoditi ali priščipniti. Še zlasti zavarujte vtič, električno 
vtičnico in mesto, kjer kabel izhaja iz sistema.

–  Ne uporabljajte sistema PS Vita ali napajalnika AC, če sta 
pokrita s tkanino ali shranjena v torbico. Pride lahko do 
akumulacije toplote, ki lahko povzroči požar ali poškodbo 
sistema.

•  Napajalnega kabla AC ne priključujte na pretvornik napetosti 
ali enosmerno-izmenični pretvornik. Če napajalni kabel AC 
priključite na pretvornik napetosti za potovanje v tujini ali na 
enosmerno-izmenični pretvornik za rabo v avtomobilu, se 
lahko začne napajalnik AC prekomerno segrevati, kar lahko 
povzroči opekline ali napačno delovanje naprave.

• Uporabljajte zlahka dostopno električno vtičnico, da boste 
lahko napajalni kabel AC hitro odklopili, če bo to potrebno.

• Opremo uporabljajte v bližini električne vtičnice, ki naj bo 
zlahka dostopna.

Zaslon
• Zaslon (zaslon na dotik) je izdelan iz stekla in lahko v primeru 

pretirane sile poči. Če zaslon razpoka ali se prelomi, se ne 
dotikajte zaslona ali izpostavljenih notranjih komponent.

• Pri uporabi sistema naj bo luč v prostoru prižgana in čim bolj 
oddaljena od zaslona.

• Ne pritiskajte s prstom na zaslon s prekomerno silo. Zaslona 
ne praskajte ali strgajte s trdimi predmeti (na primer 
kovinskimi) ali predmeti z ostro konico (na primer s pisalnimi 
peresi ali nohti). Če to počnete, lahko zlomite zaslon.

• Dlje časa trajajoč stik z vodo ali prahom lahko poškoduje 
zaslon in skrajša njegovo življenjsko dobo.

• Na določenih delih zaslona se lahko pojavijo črne (temne) 
slikovne pike in neprekinjeno prižgane slikovne pike. Takšne 
pike so običajen pojav pri zaslonih in ne pomenijo okvare 
sistema. Zasloni so izdelani z uporabo zelo natančne 
tehnologije. Kljub temu se lahko na zaslonu pojavi zelo 
majhno število temnih slikovnih pik ali neprekinjeno prižganih 
slikovnih pik, prav tako pa lahko na zaslonu prihaja do barvnih 
nepravilnosti ali nepravilne svetlosti. Poleg tega bo morda 
nekaj sekund po izklopu sistema na zaslonu prikazana 
popačena slika.

• Neposredna izpostavljenost sončni svetlobi lahko poškoduje 
zaslon sistema. Zato bodite previdni, če sistem uporabljate na 
prostem ali v bližini okna.

• Pri uporabi sistema v hladnem okolju boste morda opazili, 
da so senčni deli slike, prikazane na zaslonu, temnejši kot 
običajno. To ne pomeni okvare naprave. Ko se temperatura 
zviša, postane slika normalna.

• Ne puščajte nepremične slike dlje časa prikazane na zaslonu, 
ker lahko ostane trajno vtisnjena kot bled odsev.
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Leva palica/desna palica
• Palic ni mogoče odstraniti. Če ju boste poskusili odstraniti, 

lahko poškodujete sebe ali sistem.
• Palic ne uporabljajte tako, da pritiskate nanju. Če nanju 

premočno pritisnete, ju lahko poškodujete.

Uporaba dostopnih točk Wi-Fi
Pri vzpostavljanju povezave v internet prek Wi-Fi sistem 
samodejno poišče dostopne točke v bližini. Na seznamu 
najdenih naprav so lahko tudi dostopne točke, za katere nimate 
dovoljenja za uporabo. Povezavo vzpostavljajte le z osebno 
dostopno točko, za katero imate dovoljenje za uporabo, ali 
takšno, ki je na voljo prek komercialne storitve Wi-Fi. 
Odgovornost za vse stroške, povezane z dostopom prek Wi-Fi, 
nosi uporabnik.

Starševski nadzor
Sistem PS Vita ponuja staršem in skrbnikom možnost 
omejevanja vsebin, do katerih imajo dostop otroci ali najstniki,  
in funkcij, ki jih smejo uporabljati. Podrobnosti o starševskem 
nadzoru si oglejte v uporabniškem priročniku.

Posneti podatki
V naslednjih primerih lahko pride do izgube ali poškodovanja 
podatkov, ki so shranjeni na kartici PlayStation®Vita ali 
pomnilniški kartici.
•  Ko poteka shranjevanje ali branje podatkov, ne odstranjujte 

kartice PS Vita in ne izklapljajte sistema PS Vita.
• Ne odstranjujte pomnilniške kartice, ko je sistem PS Vita 

vklopljen.
• Kartice ne uporabljajte na mestu, ki je izpostavljeno statični 

elektriki ali električnim motnjam.

Če iz kakršnega koli razloga pride do okvare ali izgube 
programske opreme ali podatkov, jih običajno ni več mogoče 
obnoviti. Zato priporočamo, da redno izdelujete varnostno kopijo 
programske opreme in podatkov. Družba Sony Computer 
Entertainment Inc. in njene hčerinske družbe ter podružnice ne 
odgovarjajo za škodo ali osebne poškodbe zaradi izgube ali 
okvare programske opreme ali podatkov.

Torbice in prevleke
Ko je sistem shranjen v torbici ali je drugače pokrit, izklopite 
električno napajanje ali preklopite sistem v stanje pripravljenosti.
Če ga uporabljate, ko je shranjen v torbici ali pokrit, lahko pride 
do akumulacije toplote, kar lahko povzroči poškodbo sistema.

Sistema ali dodatne opreme ne razstavljajte
Sistem PS Vita in dodatno opremo uporabljajte v skladu 
z navodili v tem priročniku. Prepovedano je analiziranje ali 
spreminjanje sistema ter analiziranje in uporaba konfiguracije 
vezij. Če sistem ali dodatno opremo razstavite, garancija več ne 
velja, obenem pa se izpostavljate nevarnosti požara, 
električnega udara ali okvare.

Uporaba v tujini
V nekaterih državah in regijah veljajo omejitve pri uporabi 
določenih vrst radijskih valov. V nekaterih primerih je uporaba 
omrežnih funkcij sistema celo kazniva.
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Če pride ko kondenzacije vlage
Če prinesete sistem PS Vita neposredno iz hladnega mesta 
na toplo, lahko v notranjosti sistema nastane kondenzat vlage, 
ki lahko povzroči nepravilno delovanje.
Če se to zgodi, izklopite sistem in ga odklopite iz električne 
vtičnice. Ne uporabljajte sistema PS Vita, dokler ne izhlapi vsa 
vlaga (to lahko traja več ur). Če sistem še vedno ne deluje 
pravilno, se obrnite na ustrezno pomoč lastnikom konzole 
PlayStation®, ki jo najdete v garancijskih podatkih za izdelek.

Nega in čiščenje zunanjih površin
Pred čiščenjem iz varnostnih razlogov iztaknite napajalni kabel 
AC iz električne vtičnice in odklopite tudi vse druge kable.

Čiščenje zunanjih površin, zaslona in področja kamere
• Nežno obrišite z mehko krpo.
•  Za čiščenje zunanjih površin, zaslona in področja kamere ne 

uporabljajte topil ali drugih kemičnih snovi.
• Za brisanje sistema ne uporabljate kemično obdelanih čistilnih 

krp.

Čiščenje priključkov
Ne dovolite, da bi se okoli priključkov sistema PS Vita, 
napajalnika AC, priključkov kabla USB ali priključkov dodatne 
opreme nabiral prah ali umazanija. Nečistoča na priključkih 
lahko prepreči pravilno oddajanje in sprejemanje signalov ter 
lahko povzroči požar ali električni udar. Če je priključek za 
slušalke umazan, lahko prihaja do prekinitev zvoka. Vse 
priključke očistite tako, da jih obrišete s suho in mehko krpo.

Stik z drugimi predmeti
Upoštevajte naslednji ukrep, da ne bo prišlo do razbarvanja ali 
poškodbe površine sistema PS Vita: Sistem naj ne bo dlje časa 
v neposrednem stiku z gumijastimi ali vinilnimi izdelki.

Življenjska doba baterije
Vgrajena baterija ima omejeno življenjsko dobo. Trajanje 
delovanja baterije se z uporabo in starostjo krajša.

Nasvet
Življenjska doba baterije je odvisna od načina njenega 
skladiščenja in pogojev uporabe ter od dolgoročnih dejavnikov  
v okolju, kot je temperatura.

Ko sistem PS Vita ne deluje pravilno
Pridržite vklopni gumb , dokler se ne odpre meni za varni 
način. Sledite navodilom na zaslonu, da ponovno zaženete 
sistem PS Vita.
Če se sistem PS Vita ne zažene v varnem načinu tudi, če ste 
vklopni gumb  držali dlje kot 30 sekund, je baterija mogoče 
prešibka, da bi se sistem lahko vklopil.V tem primeru sistem 
PS Vita napolnite s priloženim napajalnikom AC.
Varni način je način zagona sistema PS Vita, pri katerem so na 
voljo samo sistemske funkcije, ki omogočajo odpravljanje težav. 
V varnem načinu meni upravljajte z gumbi sistema PS Vita.



10

Če je na katerem od naših električnih izdelkov, baterijah ali 
ovojnini eden izmed zgornjih dveh simbolov, v Evropi in Turčiji 
tega izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Da 
zagotovite pravilno odlaganje odpadkov, ju zavrzite na 
pooblaščenem mestu za zbiranje v skladu z lokalno zakonodajo 
ali predpisi. Odpadne elektronske izdelke in baterije lahko 
brezplačno odlagate tudi pri prodajalcih ob nakupu novih 
izdelkov iste vrste. Večji prodajalci v EU lahko tudi brezplačno 
sprejemajo manjše odpadne elektronske izdelke. Vprašajte 
prodajalca, ali nudi to storitev za izdelek, ki ga želite zavreči. 
Takšno ravnanje bo pripomoglo k ohranjanju naravnega 
bogastva in izboljšalo standarde varstva okolja pri ravnanju z 
električnimi odpadki in njihovi odstranitvi.
Ta simbol je lahko na baterijah uporabljen skupaj z dodatnimi 
kemičnimi simboli. Če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega 
srebra ali več kot 0,004 % svinca, sta prikazana simbola za živo 
srebro (Hg) ali svinec (Pb).
Ta izdelek vsebuje baterijo, ki je trajno vgrajena zaradi varnosti, 
zmogljivosti in zagotavljanja neokrnjenosti podatkov. Menjava 
baterije v času življenjske dobe izdelka ni predvidena, iz izdelka 
pa jo lahko odstrani le kvalificirano servisno osebje. Da boste 
zagotovili pravilno ravnanje z odpadno baterijo, izdelek 
obravnavajte in zavrzite kot električni odpadek.
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Tehnični podatki
Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez 
predhodnega obvestila. Sistem lahko deluje drugače, kot je 
opisano v tem priročniku, kar je odvisno od različice programske 
opreme, ki jo uporabljate.

Sistem PlayStation®Vita

Zaslon
5 palcev / 12,7 cm (16:9), 960 × 544,
LCD, kapacitivni zaslon na večkratni dotik
Prikazanih približno 16.770.000 barv

Hrbtna sledilna tablica Kapacitivna tablica na več dotikov

Kamere
Sprednja kamera, hrbtna kamera
Najvišja ločljivost:

640 × 480 (VGA)

Zvok Vgrajena stereo zvočnika
Vgrajen mikrofon

Tipala

Šestosni sistem za zaznavanje gibanja 
(triosni giroskop, triosni merilnik 
pospeška)  
Triosni elektronski kompas

Lociranje Podpira lociranje s pomočjo Wi-Fi

Glavne reže in  
priključki

Reža za kartico PS Vita
Reža za pomnilniško kartico
Priključek USB
Priključek za slušalke

Notranja pomnilniška 
kartica Pribl. 1 GB*

Električno napajanje

Vgrajena akumulatorska litij-ionska 
baterija:

DC 3,7 V, 2210 mAh
Napajalnik AC:

5,0 V DC

Največja poraba  
energije Pribl. 6 W (med polnjenjem)

Zunanje mere
Pribl. 183,6 × 15,0 × 85,1 mm
(širina × višina × globina)
(brez najbolj štrlečega dela)

Teža Pribl. 219 g

Temperatura  
delovnega okolja 5–35 °C

Država izdelave Kitajska

*  Notranja pomnilniška kartica vsebuje prostor, ki je na voljo za 
uporabnike, in prostor, ki je rezerviran za sistem, zato je dejansko 
razpoložljivi prostor za uporabnike manjši od skupnega prostora, 
navedenega v tem dokumentu.

Omrežne funkcije

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

Bluetooth® Skladen z Bluetooth® 2.1+EDR

* 802.11n je podprt le v konfiguraciji 1 × 1.
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Napajalnik AC

Vhod 100–240 V AC, 50/60 Hz

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

Zunanje mere
Pribl. 45 × 22 × 68 mm  
(širina × višina × globina)  
(brez najbolj štrlečega dela)

Teža Pribl. 51 g

Regijska koda
Programska oprema za PlayStation®Vita je opremljena z regijsko 
kodo, ki je dodeljena vsaki posamezni regiji, v kateri je sistem 
v prodaji. V tem sistemu lahko uporabljate programsko opremo 
za naslednje regije:

Ocena časa polnjenja baterije*

Polnjenje z 
napajalnikom AC Pribl. 2 uri 40 minut

* Pri polnjenju povsem izpraznjene baterije.

Ocena časa delovanja baterije

Igre*1*2 Pribl. 4–6 ur

Predvajanje videa*1 Pribl. 7 ur

Predvajanje glasbe*1*3 Pribl. 12 ur

*1  Ko je svetlost zaslona nastavljena na privzeto vrednost, brez 
uporabe funkcije Bluetooth® in ob uporabi slušalk.

*2 Če omrežna funkcija ni v uporabi.
*3 Če je sistem med predvajanjem glasbe v stanju pripravljenosti.

Nasvet
Čas delovanja baterije je odvisen tudi od svetlosti zaslona, načina 
uporabe omrežnih funkcij (Wi-Fi/Bluetooth®) in vrste predvajane 
vsebine.
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Avtorska pravica in blagovne znamke
» «, »PlayStation«, » «, » « in 
»LIVEAREA« so registrirane blagovne znamke ali blagovne 
znamke družbe Sony Computer Entertainment Inc.

»SONY« in » « sta registrirani blagovni znamki družbe Sony 
Corporation. 
»Sony Entertainment Network« je blagovna znamka iste družbe.

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.

Vse druge blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
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Uporabniški priročnik
Če želite prebrati uporabniški priročnik, se na zaslonu LiveArea™ v rubriki 

 (Settings) (Nastavitve) dotaknite možnosti  (User’s Guide) (Uporabniški 
priročnik).  
Za branje uporabniškega priročnika mora biti vzpostavljena internetna povezava. 
Uporabniški priročnik lahko preberete tudi na spletnem mestu:  
eu.playstation.com/psvita/support/manuals/

Stran za posodobitve
Na tem mestu so najnovejše informacije o posodobitvah sistemske programske 
opreme, vključno z načinom posodabljanja sistemske programske opreme.  
S posodobitvijo programske opreme sistema PS Vita lahko uživate v dodatnih 
funkcijah, boljši uporabi in izboljšani varnosti. Vedno posodobite na najnovejšo 
različico. 
eu.playstation.com/psvita/support/system-software/ 

Podpora 
Obiščite spletno mesto za podporo, če potrebujete dodatne informacije glede 
uporabe sistema PS Vita ali odgovore na tehnična vprašanja. 
eu.playstation.com/psvita/support/ 


