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AC מתאם
מדריך הוראות



אזהרה
ציוד זה נבדק באמצעות כבל שאורכו קצר מ-3 מטרים ונמצא תואם לגבולות התאימות האלקטרומגנטית הקבועים 

.EMC בדירקטיבה

אמצעי זהירות
להבטחת שימוש בטוח במוצר, קרא בעיון את המידע שבמדריך הוראות זה ואת המדריך של PlayStation®Vita לפני 
השימוש במוצר. הורים או אפוטרופוסים של ילדים קטנים צריכים להקריא לילדים את תוכן המדריכים כדי לוודא שהם 

משתמשים במוצר בצורה בטוחה.

בטיחות
שמור את המוצר הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים. ילדים קטנים עלולים לבלוע חלקים קטנים או לכרוך את הכבלים  ˎ 

מסביב לגופם ובעקבות כך עלולה להיגרם פציעה, תאונה או תקלה.
נתק את כבל החשמל AC ˎ משקע החשמל לפני שתנקה אותו או כאשר אינך מתכוון להשתמש במערכת במשך פרק זמן ארוך.

אל תיגע במוצר בידיים רטובות. ˎ 

אל תחבר את  כבל החשמל AC לשנאי מתח או למהפך זרם. חיבור כבל החשמל AC ˎ לשנאי מתח במהלך טיול בחו”ל או 
למהפך זרם לצורך שימוש ברכב עלול לגרום להצטברות חום במערכת ובעקבות כך לכוויות או לתקלה.

אל תפרק את המוצר או תנסה לשנותו. ˎ 

אל תאפשר למים או לחלקיקים קטנים לחדור למוצר. ˎ 

אל תחשוף את המוצר לאבק, עשן או קיטור. ˎ 

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

אל תשתמש במוצר כשהוא מכוסה. החום הנפלט עלול להילכד ולגרום לשריפה או לתקלה. ˎ 

אל תיגע במוצר כשהוא מחובר לשקע חשמל במהלך סופת ברקים. ˎ 

אל תגע במוצר למשך פרק זמן ארוך כשהוא בשימוש. ˎ 

אל תשתמש בכבל חשמל אחר מזה שסופק עם המוצר. אל תבצע שינויים בכבל החשמל. ˎ 

שימוש וטיפול
אל תאפשר למתכת לגעת במחברים. ˎ 

אל תניח חפצים על המוצר. אל תעמוד על המוצר. ˎ 

אל תזרוק או תפיל את המוצר ואל תחשוף אותו לכל פגיעה פיזית חזקה אחרת. ˎ 

אל תמקם את המוצר על משטחים לא יציבים, משופעים או רועדים. ˎ 

אל תאפשר למוצר לבוא במגע עם נוזלים. ˎ 

פעל על-פי ההוראות הבאות למניעת בלאי לחלקו החיצוני של המוצר או דהיית צבעו. ˎ 

נגב בעזרת מטלית בד רכה ויבשה. ˋ 

אל תניח על חלקו החיצוני של המוצר חומרים העשויים מגומי או ויניל למשך פרק זמן ארוך. ˋ 

אל תשתמש בממסים או בחומרים כימיים אחרים. אל תנגב בעזרת מטלית ניקוי המכילה חומרים כימיים. ˋ 

שקע החשמל צריך להיות ממוקם בסמוך לציוד ולהיות נגיש בקלות. ˎ 

מפרט
AC 100 – 240 V, 50/60 Hzכניסה

DC 5V, 1500 mA (1.5A)פלט
C - 35 °C° 5טמפרטורת הפעלה

בערך 45 × 22 × 68 מ”מממדים חיצוניים )רוחב × גובה × עומק(
בערך 51 ג’משקל

העיצוב והמפרט עשויים להשתנות 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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