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שקע חשמל ברכב

מחבר רב-תכליתי

הכנס כאשר הלוגו פונה כלפי מעלה.

אזהרה
השימוש במערכת PS Vita ברכב נוסע עלול להסיח את דעתו של הנהג. אם המסך אינו מקובע 

באופן מאובטח, או שהוא נמצא בזווית הראייה של הנהג או במקום שבו הנהג יכול לראות 
השתקפות שלו, השימוש בו מסוכן ואף ייתכן שאינו חוקי.

אם נעשה שימוש במערכת PS Vita ברכב נוסע, על המשתמש לבקש את רשותו של הנהג ולפעול על-פי 
הוראותיו. משחקים רבים כוללים רעשים חזקים או פתאומיים שעלולים להסיח את הדעת, וייתכן כי יהיה 

צורך להפעיל את המערכת בעוצמת קול מופחתת, ללא קול בכלל או תוך שימוש באוזניות. אם נעשה 
שימוש במערכת PS Vita משוחררת ברכב נוסע, ככל חפץ משוחרר היא עלולה לגרום חבלה למשתמש, 

לנהג ולנוסעים אחרים בתאונות או כתוצאה מעצירה פתאומית.
אנא שמור אזהרה זו לעיון בעתיד.

כדי למנוע דליקה או סכנת התחשמלות, אל תחשוף את היחידה לגשם או ללחות.
לעולם אל תפרק ואל תשנה את המתאם לרכב. השאר את הטיפול לאנשים מוסמכים בלבד.

אמצעי זהירות
כדי להבטיח שימוש בטוח במוצר זה, קרא בעיון מדריך הוראות זה ואת המידע על המוצר עבור  ˎ 
מערכת PlayStation®Vita לפני השימוש בה, ושמור את המדריכים לעיון עתידי. על הורים או 
 אפוטרופסים של ילדים קטנים לקרוא את המדריכים עבורם כדי להבטיח שהם ישתמשו במוצר 

באופן בטיחותי.
. אל תנסה להשתמש בו עם מוצר אחר כלשהו. ˎ PS Vita מוצר זה נועד לשימוש בלעדי עם מערכת

 ניתן להשתמש במוצר זה ברכבים עם הארקה שלילית בעלי מצבר 12 או 24 וולט DC ˎ בלבד. 
שים לב כי אין להשתמש בו ברכבים עם הארקה חיובית. לקבלת פרטים על ההארקה ועל סוג המצבר 

ברכב שלך, עיין במדריך למשתמש של הרכב.

בטיחות
אין לגעת במתאם לרכב בידיים רטובות, משום שהדבר עלול לגרום להתחשמלות. ˎ 

אין לגעת בשקע ובתקע במהלך סופת ברקים. ˎ 

יש לבדוק באופן קבוע את המוצר לאיתור נזקים והצטברות אבק. ˎ 

יש להפסיק את השימוש מיד אם המוצר אינו פועל כרגיל, מפיק צלילים או ריחות חריגים או הופך חם  ˎ 
מדי למגע.

אם פעולת המוצר לקויה, נתק אותו משקע החשמל של הרכב מיד והתקשר לקו התמיכה של שירות  ˎ 
 הלקוחות של PS Vita. לקבלת פרטים ראה את סעיף פרטי יצירת הקשר בכתובת

.http://eu.playstation.com/help-support

בטיחות ברכב
לעולם אל תשתמש במערכת PS Vita ˎ בעת נהיגה ברכב.

ודא שהמוצר וחלקיו, כגון כבל המתאם לרכב, אינם מפריעים בדרך כלשהי לנהג. ˎ 

אל תשתמש במערכת PS Vita ˎ באופן שעלול להסיח את דעתו של הנהג.
ציית לכל החוקים הנוגעים לשימוש בהתקנים ניידים ברכבים. ˎ 

ודא שמערכת PS Vita ˎ לא תפריע או תגרום לחבלה במקרה שתופעל מערכת כריות האוויר.



בריאות
כדי לסייע במניעת כוויות של חום נמוך* או חבלה גופנית אחרת, הימנע ממגע פיזי ממושך עם המתאם 

לרכב או עם מערכת PS Vita במהלך השימוש.
כוויות של חום נמוך הן כוויות שנגרמות כאשר העור נמצא במגע עם עצמים בטמפרטורות נמוכות   *

יחסית )40°C או יותר( לפרק זמן ממושך.

שימוש וטיפול
אל תחשוף את המתאם לרכב לטמפרטורות גבוהות, ללחות גבוהה, לאור שמש ישיר או לקור קיצוני  ˎ 

.)35°C-5° לC שימוש בסביבה שבה הטמפרטורות נעות בין(
מנע מהמחברים של המתאם לרכב מגע עם חפצים מתכתיים, שכן מגע כזה עלול לגרום לקצר חשמלי. ˎ 

אל תשאיר את מערכת PS Vita ˎ פועלת ברכב ללא השגחה.
אל תפרק ואל תשנה את המתאם לרכב. ˎ 

אל תאפשר חדירת נוזלים או עצמים קטנים למתאם, לתקע או למחבר הרב-תכליתי. ˎ 

אל תניח חפצים כבדים על המתאם לרכב. ˎ 

אל תסובב את כבל המתאם לרכב ואל תמשוך אותו בכוח. ˎ 

אל תזרוק ואל תפיל את המתאם לרכב, ואל תחשוף אותו לכוח פיזי חזק בכל דרך אחרת. ˎ 

אל תכסה ואל תעטוף את המתאם לרכב, משום שהדבר עלול לגרום להצטברות חום פנימית. ˎ 

הרחק את המערכת והמתאם לרכב מהישג ידם של ילדים קטנים. ילדים קטנים עלולים לכרוך את כבל  ˎ 
המתאם לרכב סביב עצמם, ובכך לגרום לעצמם חבלה או לגרום לתאונה או תקלה.

אל תחשוף את מערכת PS Vita ˎ או את אביזריה לאבק, לעשן או לאדים.

חיבור המתאם לרכב
ודא שמנוע הרכב פועל לפני שאתה מכניס את התקע לשקע החשמל. ˎ 

חבר את המתאם לרכב ישירות לשקע החשמל. אל תשתמש בכבלים מאריכים, משום שהם עלולים  ˎ 
לגרום להתחממות כבל המתאם לרכב, ועקב כך לדליקה או לחבלה גופנית.

הכנס את התקע לשקע החשמל של הרכב עד הסוף. אם התקע לא יוכנס עד הסוף, המוצר עלול  ˎ 
להתחמם יתר על המידה.

ניתוק המתאם לרכב
נתק את המתאם לרכב משקע החשמל של הרכב כאשר הוא אינו בשימוש. אם לא תעשה זאת, אתה  ˎ 

עלול לגרום לדליקה או לנזק לרכב.
אל תשאיר את המתאם לרכב מחובר לשקע החשמל של הרכב כאשר מערכת ההצתה של הרכב  ˎ 

כבויה, משום שהדבר עלול לגרום להתרוקנות המצבר של הרכב.
לקבלת התוצאות הטובות ביותר, נתק את התקע של המתאם לרכב משקע החשמל לפני כיבוי מערכת  ˎ 

ההצתה של הרכב.
בעת ניתוק המתאם לרכב משקע החשמל של הרכב, משוך אותו החוצה תוך כדי שאתה אוחז בתקע.  ˎ 

משיכה תוך כדי אחיזה בכבל עלולה להזיק לו ולגרום לדליקה או להתחשמלות.

ניקוי המתאם לרכב
מסיבות בטיחות, לפני ניקוי המתאם לרכב, נתק אותו משקע החשמל של הרכב. ˎ 

אם המתאם לרכב מתלכלך, נגב אותו באמצעות מטלית רכה ויבשה. אל תשתמש בחומרי ניקוי או  ˎ 
בכימיקלים אחרים.

PS Vita חיבור למערכת
.A ראה תרשים

 זהירות
אם החלק הפנימי של שקע החשמל של הרכב מלוכלך, התקע עלול להתחמם בשל חיבור לקוי. מצב 

כזה עלול ליצור סכנת דליקה. תמיד ודא ששקע החשמל נקי לפני השימוש בו.

חבר את כבל ה-USB למתאם לרכב.  1
.PS Vita הכנס את המחבר של המתאם לרכב לשקע הרב-תכליתי של מערכת  2

כאשר מנוע הרכב פועל, הכנס את התקע לשקע החשמל של הרכב.  3
עצות

הוצא את התקע משקע החשמל של הרכב כאשר המתאם לרכב אינו בשימוש. ˎ 
בעת שימוש ברדיו, המתאם לרכב עלול לגרום להפרעות בשידור. במקרה כזה, נתק את התקע משקע  ˎ 

החשמל של הרכב או הרחק את הרדיו מהמתאם לרכב.

החלפת הנתיך
.B ראה תרשים

אם מערכת PS Vita אינה פועלת כשורה כאשר היא מחוברת למתאם לרכב, ודא שהנתיך לא ניזוק.
במקרה של כשל בנתיך, החלף אותו בנתיך T2A L 250 V סטנדרטי.

סובב והסר את מכסה הנתיך.  1
החלף את הנתיך הפגום.  2

החזר את מכסה הנתיך למקומו.  3
עצות

בעת החלפת הנתיך, השתמש בסוג שצוין במדריך זה בלבד. ˎ 
 . ˎ PS Vita אם הנתיך מתקלקל זמן קצר לאחר ההחלפה, פנה לקו התמיכה של שירות הלקוחות של

 לקבלת פרטים ראה את סעיף פרטי יצירת הקשר בכתובת
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מפרט
 DC 12/24 V, 1 A קלט

 )עבור רכבים בעלי הארקה שלילית,
 DC 12/24 V בלבד(

)DC 5 V, 1500 mA )1.5 Aפלט
5°C -  35°Cטמפרטורת הפעלה

בערך 41×25×102 מ”מממדים חיצוניים )רוחב × גובה × עומק(
בערך 48 ג’משקל

העיצוב והמפרט עשויים לשתנות ללא הודעה מוקדמת.

אחריות
 אחריות היצרן חלה על מוצר זה למשך 12 חודשים ממועד הרכישה. 

עיין בכתב האחריות שסופק באריזת PS Vita לקבלת הפרטים המלאים.
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