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כרטיס זיכרון מדריך הוראות



PlayStation®Vita : חומרה תואמת

אזהרה

 הרחק מהישג ידם של ילדים כדי למנוע סכנת בליעה.

אמצעי זהירות

. אל תיגע באזור המחבר בידיך או בעזרת חפצים מתכתיים ˎ

. אל תכופף את המוצר, אל תפיל אותו, ואל תחשוף אותו בכל דרך אחרת לכוח פיזי חזק ˎ

. לעולם אל תפרק את המוצר ואל תשנה אותו ˎ

. אל תאפשר למוצר לבוא במגע עם נוזלים ˎ

. אל תחשוף את המוצר לטמפרטורות גבוהות, ללחות גבוהה או לאור שמש ישיר ˎ

שימוש וטיפול

. בכרטיס זה מאוחסנים יישומים שהורדו מ-PlayStation®Store, נתונים שמורים ממשחקים ותוכן אחר, כולל התמונות וקובצי המוזיקה שלך ˎ

. חלק מקיבולת כרטיס הזיכרון שמורה לקובצי מערכת. כתוצאה מכך, השטח הזמין לשימוש בפועל נמוך מהקיבולת המצוינת על-גבי אריזה זו ˎ

. ייצוא מוצר זה, החכרתו או שימוש מסחרי בו אסורים ˎ

. לפני הכנסה או הוצאה של כרטיס זיכרון, ודא שהמערכת כבויה. כך תוכל לסייע במניעת השחתה או אובדן של נתונים ˎ

אם, מסיבה כלשהי, נגרמים אובדן או השחתה של תוכנה או נתונים, לרוב לא ניתן לשחזר את התוכנה או הנתונים. מומלץ לגבות את התוכנה והנתונים 
באופן קבוע.   .Sony Computer Entertainment Inc, חברות-הבת שלה והחברות המסונפות לה לא ישאו באחריות לכל נזק או חבלה 

במקרה של אובדן או השחתה של תוכנה או נתונים.

מפרט

95°F  – 41°F(  35°C  – 5°C( )ללא עיבוי(טמפרטורת הפעלה
בערך 12.5 × 15 × 1.6 מ”מממדים חיצוניים

)גובה × רוחב × עובי(
בערך 0.6 ג’מסה

העיצוב והמפרט נתונים לשינוי ללא הודעה.

אחריות

. PS Vita  מוצר זה מכוסה על-ידי אחריות היצרן למשך 12 חודשים מתאריך הרכישה. לקבלת פרטים מלאים, עיין באחריות המצורפת לערכת

 Sony Computer Entertainment Inc, .1-7-1 Konan, Minatoku, Tokyo 108-0075 Japan. היצרן של מוצר זה הוא

,Sony Deutschland GmbH ובטיחות מוצר באירופה הוא EMC-הנציג המורשה ל�
.Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany

 ,Sony Computer Entertainment Europe Ltd מופץ באירופה על-ידי�
.10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom

מוצר זה עשוי להיכלל במסגרת התכולה של חקיקת בקרת הייצוא הלאומית. עליך לקיים במלואן את דרישות חקיקה זו וכל החוקים הישימים האחרים 
שבכל סמכות שיפוטית בהקשר למוצר זה.

” ”, and ”PlayStation” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.  
” ” is a trademark of the same company.

”SONY” and ” ” are registered trademarks of Sony Corporation.
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