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אזהרה

כדי להימנע משוק חשמלי, אל תפתח את 
המארז. פנה לקבלת טיפול של עובדים 

מוסמכים בלבד.

 מוצר זה יוצר על-ידי או מטעם
.Sony Computer Entertainment Inc, 

.1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

התקפים הנובעים מרגישות לאור 
)אפילפסיה פוטוסנסיטיבית(

אם אתה סובל ממצב אפילפטי או שחווית התקפים, היוועץ ברופא שלך לפני 
המשחק. אנשים מסוימים עלולים לסבול מכאבים בעיניים, שינויים בראייה, 

מיגרנה, התכווצויות שרירים, עוויתות, עילפון, פגיעה בעירנות או בחוש הכיוון 
עקב חשיפה לאורות מהבהבים או מרצדים, או לגירוי אור אחר במסך 

הטלוויזיה או בעת משחק במשחקי וידיאו. אם אתה סובל מתסמין כלשהו 
מהנ”ל בעת משחק, הפסק מייד את השימוש ופנה לרופא שלך.

הפסק לשחק מייד עם הופעת התסמינים הבאים
נוסף לתסמינים הנ”ל, אם אתה סובל במהלך המשחק מכאב ראש, 

סחרחורת, בחילה, עייפות, תסמינים הדומים למחלת ים, או אם אתה חש 
אי-נוחות או כאב בחלק כלשהו של הגוף, כמו עיניים, אוזניים, ידיים, זרועות, 

כפות רגליים - הפסק את השימוש מייד. אם המצב נמשך, פנה לקבלת 
טיפול רפואי. 

אוזניות
התאם את עוצמת הקול של האוזנייה כך שתוכל לשמוע קולות רקע. אם אתה 

סובל מצלצול או מאי-נוחות באוזניים, הפסק להשתמש באוזניות.

גלי רדיו
גלי רדיו עלולים להשפיע על ציוד אלקטרוני או על מכשירים רפואיים )כגון 

קוצבי לב(, ובכך עלולים לגרום לתקלות ולפגיעה אפשרית.
•  אם אתה משתמש בקוצב לב או במכשיר רפואי אחר, היוועץ ברופא שלך 
או ביצרן המכשיר הרפואי לפני השימוש בתכונת החיבור האלחוטי לרשת 

)®Bluetooth ו-LAN אלחוטי(.
•  הרחק את מערכת PS Vita לפחות 20 ס"מ מקוצב לב או ממכשור רפואי 

אחר בעת שימוש בתכונת הרשת האלחוטית.
אם אתה משתמש בקוצב לב, אל תישא את מערכת PS Vita קרוב לחזה.  •

•  כבה מיד את מערכת PS Vita אם יש לך סיבה כלשהי לחשוד שיש 
הפרעה לקוצב הלב.

אין להשתמש בתכונות החיבור האלחוטי לרשת במקומות הבאים:  •
–  אזורים בהם אסור השימוש ברשת אלחוטית, כגון בתי חולים. ציית   

לתקנות המוסד הרפואי בעת שימוש במערכת בשטחו.
–  אזורים הקרובים לאזעקות שריפה, דלתות אוטומטיות וסוגים אחרים של   

ציוד אוטומטי.
•  היזהר בעת שימוש בתכונות החיבור האלחוטי לרשת ברכב, כיוון שגלי 

הרדיו עשויים להשפיע על ציוד אלקטרוני ברכבים מסוימים.

תוכנת מערכת
 השימוש ב-מערכת PS Vita זו מעיד על קבלת הסכם הרישיון של תוכנת

.Sony Computer Entertainment Inc המערכת של 
עיין בכתובת http://www.scei.co.jp/psvita-eula / לפרטים נוספים.

שימוש מסחרי או השכרה של מוצר זה אסורים.
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אמצעי זהירות
לפני השימוש במוצר קרא בעיון את המדריך הזה ושמור אותו לצורך עיון 

בעתיד. על הורים או מבוגרים האחראים על ילדים להקריא את המדריך 
לילדים ולוודא שהם נוקטים את כל אמצעי הזהירות.

בטיחות
מוצר זה תוכנן תוך הקפדה רבה ביותר על הבטיחות. עם זאת, כל מכשיר 

חשמלי, אם לא נעשה בו שימוש נכון, עלול לגרום לשריפה, שוק חשמלי או 
חבלה גופנית. כדי להבטיח הפעלה ללא תאונות, פעל בהתאם להנחיות 

הבאות:
שים לב היטב לכל האזהרות, אמצעי הזהירות וההנחיות.• 
 •.USB-כבל החשמל וכבל ה ,AC-בדוק באופן קבוע את מתאם ה
אם מערכת ה-PS Vita נפגמה, אל תשתמש בה. הוצא את כבל החשמל • 

AC משקע החשמל ונתק את כל יתר הכבלים מיידית.
אם המכשיר פועל באופן בלתי שגרתי או מפיק צלילים או ריחות חריגים, • 

או אם מתאם ה-AC הופך חם מדיי למגע - הפסק מיד את השימוש, נתק 
את כבל החשמל AC מהשקע החשמלי ונתק את כל יתר הכבלים מיידית.

אל תטפל בסוללות ליתיום-יון פגומות או דולפות. אם הנוזל שבתוך הסוללה • 
דולף, הפסק מיד את השימוש במוצר ופנה לתמיכה הטכנית לקבלת עזרה. 
במקרה של חדירת הנוזל לעיניך, שטוף מיד את האזור שנפגע במים נקיים 

והיוועץ ברופא שלך. נוזל הסוללה עלול לגרום לעיוורון.
פנה למוקד שירות הלקוחות המתאים של ®PlayStation אשר מופיע • 

במידע האחריות של מוצר זה.

שימוש וטיפול
השתמש באזור מואר היטב ושמור על מרחק בטוח של המסך מפניך.• 
אחוז במערכת בבטחה בידך בעת השימוש במערכת.• 
המנע משימוש ממושך במערכת PS Vita. למניעת מאמץ של העיניים, • 

קח הפסקה של כ-15 דקות בכל שעה של משחק.
הימנע מהפעלת המערכת כשאתה עייף או כשאתה זקוק לשינה.• 

הפסק מייד להשתמש במערכת אם תתחיל לחוש עייפות או אם תחוש • 
אי-נוחות בידיים או בזרועות בעת תפעול  במערכת. אם המצב נמשך, 

היוועץ ברופא.
אם אתה סובל מאחת הבעיות הרפואיות הבאות, הפסק מייד את השימוש • 

במערכת. אם התסמינים נמשכים, היוועץ ברופא.
– סחרחורת, בחילה, עייפות או תסמינים הדומים למחלת ים

– אי-נוחות או כאב בחלק גוף כגון עיניים, אוזניים, ידיים או זרועות
היזהר בעת כוונון עוצמת הקול. עוצמת קול גבוהה מדיי עלולה לגרום נזק • 

לשמיעתך או לרמקולים.
שמור את המערכת ואת האביזרים הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים. • 

ילדים קטנים עלולים לבלוע את כרטיסי המדיה או ללפף את הכבלים או 
הרצועות סביב עצמם, והדבר עלול לגרום לפציעה, לתאונה או לליקוי 

בתפקוד. כרטיסי המדיה עלולים להציב סכנת חנק.
אל תשתמש במערכת תוך כדי נהיגה או רכיבה על אופניים. צפייה במסך • 

או הפעלת המערכת תוך כדי נהיגה ברכב או רכיבה על אופניים עלולה 
להוביל לתאונת דרכים.

יש להיזהר במיוחד כשמשתמשים במערכת תוך כדי הליכה.• 
אל תשתמש במערכת או באביזרים קרוב למים.• 
אין להשתמש במערכת במקומות שבהם השימוש בהתקני תקשורת • 

אלחוטית אסור, כגון מטוסים או בבתי חולים. גלי הרדיו שפולטת המערכת 
עלולים להשפיע על מכשירי חשמל ולפגוע בפעולתם, וכתוצאה מכך 

 )Settings(  לגרום לתאונות. בעת השימוש במערכת במטוס, עבור אל
 ]Flight Mode[ התחל( והקש על תיבת הסימון של( ]Start[  )הגדרות(
)מצב טיסה( כדי לסמנה לפני השימוש. כבה את המערכת בעת ההמראה 

והנחיתה. אם אתה משתמש במערכת במטוסים שבהם השימוש בהתקנים 
מסוג זה אסור, אתה מסתכן בענישה על-פי חוק.

השתמש רק בחיבורים/אביזרים שצוינו על-ידי היצרן.• 
אל תזרוק או תשמוט את המערכת או האביזרים, אל תדרוך עליהם ואל • 

תחשוף אותם לזעזועים חזקים. ישיבה כאשר מערכת  PS Vita נמצאת 
בכיס או הנחת המערכת בחלקו התחתון של תרמיל לצד חפצים כבדים 

עשויים לגרום נזק למערכת.
אל תסובב בכוח את מערכת PS Vita ואל תחשוף אותה לזעזוע פיזי חזק • 

במהלך משחק.
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אל תיגע עם חפצים זרים ואל תכניס אותם למחברים של המערכת או • 
האביזרים הנלווים לה.

מערכת זו כוללת חלקים פנימיים העושים שימוש במגנטים, ולכן עשויה • 
להשפיע על מכשירים להקלטה מגנטית.

אל תניח את המערכת קרוב לפריטים בעלי פס מגנטי, כגון כרטיסי אשראי.• 
בהתאם לתנאי השימוש, ייתכן שהמערכת או מתאם ה-AC יגיעו • 

 AC-40° או יותר. אל תיגע במערכת או במתאם הC לטמפרטורות של
 למשך זמן בתנאים אלה. מגע ממושך בתנאים אלה עלול לגרום לכוויות 

חום נמוך*.
*  כוויות חום נמוך הן כוויות שנגרמות כאשר העור נמצא במגע עם עצמים   

בטמפרטורות נמוכות יחסית )40°C או יותר( לפרק זמן ממושך.
אנו ממליצים להורים לפקח על ילדיהם בעת עיסוק בפעילות מקוונת • 

 להבטחת שימוש בטוח ואחראי באינטרנט. ראה 
eu.playstation.com/parents לקבלת פרטים נוספים.

תנאי אחסון
אין לחשוף את המערכת, הסוללה או האביזרים לטמפרטורות גבוהות, • 

ללחות גבוהה או לאור שמש ישיר.
אל תשאיר את המערכת או את האביזרים הנלווים לה ברכב כאשר • 

החלונות סגורים )בייחוד בקיץ(.
אין לחשוף את המערכת או האביזרים לאבק, עשן או קיטור. אל תאפשר • 

חדירה של נוזלים או גופים זעירים למערכת או לדיסק הקשיח.
אין להניח את המערכת או האביזרים על משטחים בלתי יציבים, מוטים או • 

חשופים לרעידות.
אל תחשוף את המערכת לגשם או לחות.• 

USB וכבל AC כבל חשמל ,AC שימוש במתאם
 • Sony מקורי או מורשה של AC למען בטיחותך, השתמש רק במתאם 

לטעינת מערכת PS Vita. סוגים אחרים עלולים לגרום לשריפה, לשוק 
חשמלי או לתקלה.

אל תיגע בתקע של כבל החשמל AC בידיים רטובות.• 

במהלך סופת ברקים, אל תיגע בכבל החשמל AC, מתאם ה-AC, כבל • 
ה-USB או המערכת אם הם מחוברים לשקע חשמל.

אל תשתמש במקור מתח שאינו מתאם ה-AC שמסופק, )או תחליף • 
מאושר(.

לפני חיבור כבל, ודא שמחברי המערכת )כגון מחבר ה-USB( ומחברי • 
מתאם ה-AC או כבל ה-USB נקיים. אם תנאי זה לא מתקיים, נקה את 

המחברים בעזרת מטלית רכה ויבשה.
אם אינך מתכנן להשתמש במערכת פרק זמן ממושך, או בעת ניקוי • 

המערכת, נתק את כבל החשמל ואת כל יתר הכבלים.
 •:AC או לכבל החשמל AC-אל תגרום נזק למתאם ה

:AC או כבל החשמל AC-אל תשנה את צורת מתאם ה  –
–  אל תלפף את כבל החשמל AC או את כבל ה-USB סביב מערכת 

.AC-או סביב מתאם ה PS Vita
–  אל תניח את מתאם ה-AC או את כבל החשמל AC לצד מקור חום 

ואל תאפשר להם להתחמם.
.AC אל תמתח את כבל החשמל  –

–  בעת ניתוק כבל החשמל AC, החזק אותו בתקע ומשוך בצורה ישרה 
אל מחוץ לשקע החשמל. אף פעם אל תמשוך את הכבל עצמו ואל 

תמשוך בזווית.
–  הגן על כבל החשמל AC מפני צעידה עליו או צביטתו, במיוחד 

בתקעים, בשקעי החשמל ובנקודה שבה הם יוצאים מהמערכת.
–  אל תשתמש במערכת PS Vita או במתאם ה-AC כאשר הם מכוסים 
בבד או כשהם בתוך אריזותיהם. חום עלול להצטבר ולגרום לשריפה 

או לנזק למערכת
אל תחבר את כבל החשמל AC לשנאי מתח או למהפך זרם. חיבור כבל • 

החשמל AC לשנאי מתח בנסיעות לחו"ל או במהפך לשימוש ברכב עלול 
לגרום להתחממות מתאם ה-AC ולכוויות או תקלות.

השתמש בשקע חשמלי הנגיש בקלות כך שבמקרה הצורך ניתן יהיה לנתק • 
את כבל החשמל AC במהירות.

על השקע להיות מותקן ליד הציוד ונגיש בקלות.• 
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מסך
המסך )מסך המגע( מורכב מזכוכית ועלול להיסדק או להישבר אם מופעל • 

עליו כוח רב. אם המסך נסדק או נשבר, אל תיגע במסך או ברכיבים 
פנימיים חשופים.

בעת השימוש במערכת, הדלק אור בהיר בחדר והתרחק כמה שיותר • 
מהמסך.

אל תלחץ באצבעך על המסך בכוח. כמו כן, אל תשרוט או תשפשף את • 
המסך בעצם קשה, כגון מתכת או כל עצם אחר בעל קצה חד )למשל 

עיפרון או ציפורניים(. כל אחת מהפעולות הללו עלולה להזיק למסך או 
לשבור אותו.

מגע ממושך עם מים או אבק עלול להזיק למסך ולקצר את חייו.• 
פיקסלים שחורים )כהים( ופיקסלים המוארים ברציפות עשויים להופיע • 

במקומות מסוימים במסך. הופעתם של כתמים כאלה היא התרחשות 
נורמלית הקשורה למסכים ואינה מצביעה על תקלה במערכת. המסכים 
מיוצרים בטכנולוגיה מדויקת ביותר. עם זאת, על כל מסך עשויים להיות 

מעט מאוד פיקסלים חשוכים או פיקסלים שמוארים ברציפות, כך שייתכנו 
חריגות צבע או בהירות על המסך. כמו כן, לאחר כיבוי המערכת, ייתכן 

שתישאר תמונה מעוותת על המסך למשך מספר שניות.
חשיפה ישירה לאור שמש עלולה לפגוע במסך המערכת. היזהר בעת • 

שימוש במערכת באוויר הפתוח או ליד חלון.
בעת שימוש במערכת בסביבה קרה, ייתכן שתבחין בצללים על הגרפיקה • 

או שהמסך ייראה כהה מהרגיל. זהו אינו ליקוי, והמסך יחזור למצב הרגיל 
כאשר הטמפרטורה תעלה.

אל תשאיר תמונות סטילס מוצגות על המסך לפרק זמן ממושך. הדבר עלול • 
להשאיר תמונה דהויה לצמיתות על המסך.

מוט שמאלי / מוט ימני
אינך יכול להסיר את המוטות. אם תנסה לעשות זאת, אתה עלול לפגוע • 

בעצמך או לגרום נזק למערכת.
אי אפשר להפעיל את המוטות על-ידי לחיצה עליהם. אם תלחץ עליהם • 

חזק מדיי, עלול להיגרם להם נזק.

Wi-Fi-שימוש בנקודות גישה ל
בעת התחברות לאינטרנט באמצעות תכונת Wi-Fi, המערכת מזהה את 

נקודות הגישה הקרובות באופן אוטומטי. בין ההתקנים המזוהים עשויה להיות 
נקודת גישה שאינך רשאי להשתמש בה. התחבר רק לנקודת גישה אישית 

שאתה מורשה להשתמש בה, או לאחת הזמינה בשירות Wi-Fi מסחרי. 
 .Wi-Fi-המשתמש הוא הנושא באחריות על כל העלויות הכרוכות בגישה ל

בקרת הורים
המערכת PS Vita מאפשרת להורים ולאפוטרופסיים להגביל את התוכן 

שאליו יכולים לגשת ילדים ובני נוער ואת התכונות שבהן הם יכולים 
להשתמש. עיין במדריך למשתמש לקבלת פרטים על בקרת הורים.

נתונים שמורים
במקרים הבאים, נתונים שנשמרו בכרטיס PlayStation®Vita או בכרטיס 

זיכרון עשויים להיפגם או ללכת לאיבוד.
הוצאת כרטיס ה-PS Vita או כיבוי מערכת PS Vita במהלך שמירת או • 

טעינת נתונים.
הוצאת כרטיס הזיכרון כאשר מערכת PS Vita פועלת.• 
שימוש במדיה במקום שבו היא חשופה לחשמל סטטי או להפרעות • 

חשמליות.

אם, מסיבה כלשהי, מתרחשים אובדן או השחתה של נתונים, בדרך כלל לא 
ניתן לשחזר את התוכנה או את הנתונים. מומלץ לגבות את התוכנה והנתונים 

 .Sony Computer Entertainment Inc. באופן קבוע 
חברות הבת והחברות המסונפות אליה לא יישאו באחריות לנזקים או 

לפציעות שנובעות מאובדן או מהשחתה של נתונים או תוכנה.
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נרתיקים וכיסויים
כאשר המערכת מאוחסנת בנרתיק או מכוסה באופן אחר, כבה את אספקת 

החשמל או העבר את המערכת למצב המתנה. 
אם תשתמש בה כשהיא בנרתיק או מכוסה, תיתכן הצטברות חום שעלולה 

להזיק למערכת.

אין לפרק את המערכת או את האביזרים
השתמש במערכת PS Vita ובאביזרים בהתאם להוראות במדריך זה. אין 

היתר לבדוק או לשנות את המערכת, או לבדוק ולהשתמש בתצורת המעגלים 
שלה. פירוק המערכת יבטל את תוקף האחריות שלה. כמו כן, הוא עלול 

לגרום לסכנת נזק, התחשמלות או תקלה.

שימוש בחו"ל
בהתאם למדינה או האזור שבהם אתה נמצא, קיימות מגבלות לשימוש 

בסוגים מסוימים של גלי רדיו. במקרים מסוימים, השימוש בתכונות המערכת 
עלול להוביל להטלת קנסות או עונשים אחרים.

במקרה של התעבות לחות
אם מערכת ה - PS Vita מועברת ישירות ממקום קר למקום חמים, ייתכן 

שתתעבה לחות בתוך המערכת.
במקרה זה, ייתכן שהמערכת לא תפעל כראוי. כבה את המערכת ונתק אותה. 

אל תשתמש במערכת PS Vita עד שהאדים יתאדו )ייתכן שהדבר ייקח 
מספר שעות(. אם המערכת עדיין אינה פועלת כשורה, פנה למוקד שירות 

הלקוחות המתאים של  ®PlayStation אשר מופיע במידע האחריות של 
מוצר זה.

טיפול במשטחים החיצוניים וניקוים
מטעמי בטיחות, נתק את כבל החשמל AC משקע החשמל ונתק כבלים 

אחרים לפני ניקוי המערכת.

ניקוי המשטח החיצוני, המסך ואזור המצלמה
נגב בעדינות באמצעות מטלית רכה.• 
אל תשתמש בחומרים ממיסים או בכימיקלים אחרים כדי לנקות את • 

המשטח החיצוני, המסך ואזור המצלמה.
אל תנקה את המערכת באמצעות מטלית עם כימיקלים.• 

ניקוי המחברים
אל תאפשר הצטברות של אבק או לכלוך סביב המחברים של מערכת 

PS Vita, מתאם ה-AC , מחברי כבל ה-USB או מחברי האביזרים. מחברים 
מלוכלכים עלולים למנוע שידור או קליטה ראויים של אותות ועלולים לגרום 

לשריפה או להתחשמלות. אם מחבר האוזנייה מלוכלך, ייתכן שתבחין 
בהפרעות בקול. נקה את כל המחברים על-ידי ניגובם באמצעות מטלית 

רכה ויבשה.

מגע עם עצמים אחרים
הקפד על אמצעי ההגנה הבא כדי שפני השטח של מערכת PS Vita לא 

יינזקו או ישנו את צבעם: אל תאפשר מגע ישיר של מוצרי גומי או ויניל 
במערכת לאורך זמן.

חיי הסוללה
תוחלת החיים של הסוללה המובנית מוגבלת. משך חיי הסוללה יתקצר 

בעקבות שימוש חוזר והתיישנות הסוללה.

עצה
תוחלת החיים של הסוללה משתנה בהתאם לאופן האחסון ולתנאי השימוש 

שלה, וכן גורמים סביבתיים ארוכי-טווח, כגון טמפרטורה.
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כאשר מערכת PS Vita אינה פועלת באופן תקין
לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן  )power - הפעלה( עד להופעת תפריט 

מצב בטוח. בצע את ההוראות על המסך כדי להפעיל מחדש את מערכת 
.PS Vita

כאשר מערכת PS Vita אינה מתחילה לפעול במצב בטוח אפילו לאחר 
שאתה ממשיך ללחוץ על הלחצן  )power - הפעלה( למשך יותר מ-30 

שניות, ייתכן שטעינת הסוללה נמוכה מדי מכדי להפעיל את המערכת.
במקרה כזה, טען את מערכת PS Vita באמצעות מתאם ה-AC הכלול. מצב 

בטוח הוא מצב הפעלה עבור מערכת PS Vita, שבו זמינות רק כמה 
מפונקציות המערכת, עבור פתרון בעיות. במצב בטוח, השתמש בלחצני 

מערכת PS Vita כדי להפעיל את התפריט.
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מפרטים
 העיצוב והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת. 

בכפוף לגרסת התוכנה שבה נעשה שימוש, המערכת עשויה לפעול באופן 
שונה מהמתואר במדריך זה.

PlayStation®Vita מערכת

מסך
מסך מגע קיבולי בגודל 5 אינץ’ / 12.7 ס”מ 

,544 × 960 ,)16:9( 
LCD, עם ריבוי מגעכ-16,770,000 צבעים

משטח multi-touch קיבולימשטח מגע אחורי

מצלמות
מצלמה קדמית, מצלמה אחורית

רזולוציה מרבית:
)VGA(   640 × 480

 רמקולי סטריאו מובניםקול
מיקרופון מובנה

חיישנים
מערכת חישת תנועה בעלת שישה צירים 

)ג’ירוסקופ עם שלושה צירים, מד תאוצה עם 
 שלושה צירים(, מצפן אלקטרוני עם 

שלושה צירים

תמיכה בשירות מיקום באמצעות Wi-Fiמיקום

חריצים ומחברים 
עיקריים

PS Vita חריץ כרטיס 
 חריץ כרטיס זיכרון

USB יציאת 
שקע אוזנייה

בערך GB 1*כרטיס זיכרון פנימי

מקור מתח

סוללת ליתיום-יון מובנית, הניתנת לטעינה 
מחדש:

DC 3.7 V, 2210 mAh
:AC מתאם

 5.0 V ישר

בערך W 6  )בעת טעינה(צריכת חשמל מרבית

מידות חיצוניות
 בערך 183.6 × 15.0 × 85.1 מ"מ

 )רוחב × אורך × עומק(
)פרט למקרן הגדול ביותר(

בערך 219 גרםמשקל

טמפרטורת סביבת 
C - 35 °C° 5 העבודה

סיןארץ הייצור

*  כרטיס הזיכרון הפנימי מכיל שטח הזמין למשתמשים ושטח השמור עבור 
המערכת, כך שהשטח בפועל שפנוי עבור המשתמשים קטן יותר מהשטח הכולל 

המצוין במסמך זה.

תכונות רשת

Wi-Fi*IEEE 802.11b/g/n-תמיכה ב

Bluetooth® Bluetooth® 2.1+EDR-תואם ל

 * 802.11n נתמך רק עבור תצורת 1 × 1.
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AC מתאם

חילופין Hz  , 100-240 V 50/60 כניסה

ישר V 5 , זרם A(  mA 1500 1.5 (יציאה

מידות חיצוניות
 בערך 45 × 22 × 68 מ"מ 

 )עומק × גובה × רוחב( 
)פרט למקרן הגדול ביותר(

בערך 51 גרםמשקל

קוד אזור
התוכנה בתבנית PlayStation®Vita כוללת קודי איזור אשר מוקצים לכל 

אחד מהאזורים שבהם המערכת נמכרת. במערכת זו באפשרותך להשתמש 
בתוכנה באזורים הבאים:

הערכת זמן הטעינה של הסוללה*

AC-כשעתיים ו-40 דקותטעינה עם מתאם ה

 * בעת טעינת סוללה ריקה.

משך חיי סוללה משוער

כ-4-6 שעותמשחק*1*2

כ-7 שעותהפעלת וידאו*1

כ-12 שעותהפעלת מוסיקה*1*3

 Bluetooth® -1  כאשר בהירות המסך מוגדרת לרמת ברירת המחדל תכונת ה* 
אינה נמצאת בשימוש והמערכת משתמשת באוזניות.

כאשר תכונת הרשת אינה נמצאת בשימוש.  2* 
כאשר המערכת מועברת למצב המתנה תוך כדי השמעת מוסיקה.  3* 

עצה
אורך חיי הסוללה עשוי להשתנות בתלות בבהירות המסך, מספר תכונות הרשת 

)Bluetooth® / Wi-Fi( שבהן נעשה שימוש וסוג התוכן המופעל.
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אחריות
תודה על שרכשת מוצר זה. אנו מקווים שתיהנה להשתמש בו

המונח “מוצר” פירושו מערכת ה- ®PlayStation שברשותך וכל הציוד 
ההקפי הרשמי של  ®PlayStation הכלול באריזה של מערכת 

 .PlayStation® 
הערה: תוכנת המערכת שהותקנה-מראש במוצר  או שתסופק מאוחר יותר 

באמצעות עדכונים או הפצות שדרוג מוענקת ברישיון לך, ללא מכירה, 
ומיועדת לשימוש רק כחלק מהמוצר. התנאים של רישיון תוכנת מערכת זו הם 

.eu.playstation.com/legal כמפורט בכתובת
 אחריות זו ניתנת לך, כמשתמש הראשון במוצר, על-ידי חברת

 )”SCEE“(  Sony Computer Entertainment Europe Limited
 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, שכתובתה
United Kingdom. האחריות הנה אישית בעבורך בלבד ואינה ניתנת 

להעברה למישהו אחר. אחריות זו הנה בנוסף לזכויותיך החוקיות כצרכן )על 
פי החוק החל( ואינה משפיעה עליהן באופן כלשהו.

האחריות שלנו כלפיך: חברת SCEE ערבה לכך שבמוצר זה אין פגמים 
בחומרים או בעבודה אשר עשויים לגרום לכשל במוצר במהלך שימוש רגיל בו 
על פי התנאים המוגדרים להלן, וכי תתקן או תחליף, על פי בחירת SCEE, כל 

רכיב של המוצר, ללא תשלום, אם יימצא כי יש בו תקלה הנובעת מפגם 
בחומרים או בעבודה, במהלך שנה אחת ממועד הרכישה המקורי )“תקופת 

האחריות”(. ההחלפה תהיה ברכיב או מערכת חדשים או משופצים, לפי 
בחירת SCEE, כמובטח למשך שלושה )3( חודשים או פרק הזמן הנותר של 
תקופת האחריות המקורית, הארוך מבין השניים. אחריות זו אינה מכסה את 
הנתונים שלך; כל תוכנה או משחקי  ®PlayStation, בין אם נארזו או נכללו 

עם המוצר ובין אם לאו; כל התקן הקפי של  ®PlayStation שאינו מיוחר 
.PlayStation®  או עבורה, או כל אביזר של SCEE על-ידי

חשוב
1.  אם עליך לממש את האחריות, אנא פנה אל מרכז שירות הלקוחות 

באזורך או לכתובת הדוא"ל, כמפורט בעלון זה, לקבלת הוראות החזרה.
2.  היות וחברת SCEE הוציאה מוצר זה לשוק בישראל, אחריות זו תקפה 

בישראל בתנאי ש:
א.  הקבלה, חשבונית המכירה או הוכחת רכישה אחרת, בהן מופיעים   

תאריך הרכישה ושם המוכר, שלא שונו או טושטשו ממועד הרכישה 
המקורי, יוצגו ביחד עם המוצר בתוך תקופת האחריות; וכן

ב.  שום חותם אחריות או מספר סדרתי שמופיעים על המוצר לא ניזוקו,   
שונו, נמחקו או הוסרו; וכן

ג.  אין הוכחה לכך שנעשה ניסיון )מוצלח או אחר( לפתוח או להסיר את   
אריזת המוצר.

3.  במסגרת אחריות זו, חברת SCEE רשאית לבחור, על-פי שיקול דעתה, 
לתקן או להחליף את המוצר או רכיב של המוצר תוך 21 יום מרגע קבלת 

המוצר הפגום ממך. כל המוצרים ו/או הרכיבים שיוחלפו יהיו בבעלותה 
.SCEE של חברת

4.  התיקון או ההחלפה עשויים לכלול התקנה של תוכנת המערכת העדכנית 
ביותר עבור המוצר.

מוצרים עם דיסק קשיח )HDD( חיצוני   .5
א.  בעת פנייה לקבלת שירות במסגרת אחריות זו עבור מוצרים בעלי כונן   

HDD נשלף, יש להגיע עם המוצר ביחד עם כונן ה-HDD המקורי.
ב.  תיקונים והחלפות של מוצרים אלו יהיו כרוכים באתחול מחדש של כונן   

HDD זה. 
ג.  אתה מבין ומסכים כי אתחול מחדש של כונן ה-HDD יביא לאובדן   

הנתונים, הקבצים והתוכנות השמורים בו. למניעת אובדן של תוכנות, 
נתונים או קבצים שברצונך לשמור, במידת האפשר עליך לגבות אותם 
ולמחוק אותם מכונן ה-HDD, לפני שתמסור את המוצר ביחד עם כונן 

 Sony לקבלת שירות במסגרת האחריות. איפוס סיסמת HDD-ה
Entertainment Network יסייע בהגנה על המידע הסודי מבחינתך.

6.  למניעת נזק לאמצעי אחסון נתונים חיצוניים, ציוד הקפי, אביזרים או 
רכיבים לא מקוריים, אובדן שלהם או מחיקת נתונים מהם, עליך להסירם 

לפני שתשלח את המוצר לטיפול במסגרת האחריות.
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7.  אחריות זו אינה מכסה נתונים, קבצים או תוכנות מאוחסנים ומסכים כי 
SCEE אינה אחראית בפניך לאובדן או לשיבוש כלשהו בנתונים, בקבצים 

או בתוכנות כתוצאה ממימושה של אחריות זו.
8.  עליך לגבות את הדיסק הקשיח שלך באופן סדיר כדי למנוע אובדן או 

שיבוש של הנתונים, הקבצים או התוכנות, אם כי חלק מהתוכן אינו ניתן 
לגיבוי ועל המשתמש להתקינו מחדש.

אינך רשאי לתבוע על פי אחריות זו כאשר המוצר ניזוק כתוצאה מ:  .9
א.  שימוש מסחרי, תאונה, הזנחה, שימוש לרעה או שימוש בלתי הולם   

)כולל, בין השאר, שימוש במוצר שלא למטרה שלשמה הוא נועד ו/ או 
על-פי ההוראות לשימוש ותחזוקה נאותים, או התקנה או שימוש באופן 

שאינו תואם לתקני בטיחות או לתקנים טכניים מקומיים(;
ב.  שימוש תוך שילוב התקן הקפי או רכיב בלתי מורשים כלשהם )לרבות,   
בין היתר, התקנים לשיפור משחקים, דיסקים קשיחים, מתאמים וספקי 

כוח(;
ג.  כל התאמה או שינוי במוצר אשר בוצעו באופן שונה מהמפורט   

בהוראות בנוגע לשימוש ותחזוקה הולמים של המוצר;
ד.  תחזוקה, תיקון או ניסיון לתחזוקה או לתיקון אשר בוצעו שלא על-ידי   

;SCEE מתקן שירות מורשה מטעם
ה.  שימוש בתוכנות בלתי מורשות, פגיעת וירוס, שריפה, הצפה או אסונות   

טבע אחרים; או
ו.  הפעלת המוצר או טיפול בו שלא על-פי התנאים לשימוש אישי או ביתי,   

או שימוש בו בתנאים שאינם תואמים למפרט המוצר.
10.  אינך רשאי להגיש תביעה על-פי כתב אחריות זה אם הפרת הפרה יסודית 

.)eu.playstation.com/legal את רישיון תוכנת המערכת שלך )ראה
11.  במידה המותרת על פי החוק החל, אחריות זו הנה התרופה היחידה 

והבלעדית העומדת לרשותך בקשר לפגמים במוצר זה, וכל אחריות אחרת 
או תנאים אחרים, בין אם מפורשים ובין אם מרומזים על פי חוק, או באופן 
אחר, אינם נכללים והן Sony  ,SCEE, ספקיה, מתקני השירות המורשים 
שלה, לא ישאו באחריות לכל אובדן או נזק מיוחדים, משניים, עקיפים או 

תוצאתיים, כולל אובדן נתונים, מכל סוג שהוא.

12.  חברת SCEE אינה אחראית לכל מוצר או שירות של צד שלישי אשר 
עשוי להיות מוצע ביחד עם המוצר. 

אם מוצר זה נזקק לתיקון אשר אינו מכוסה באחריות זו, אנא פנה למרכז 
שירות לקוחות המקומי שלך לשם התייעצות. אם המדינה שלך אינה אחת 

מהמדיניות שצוינו, אנא פנה אל הקמעונאי.

IL מדינת ישראל

 )+972( 9-9711700

support@isfar.co.il

אנשי קשר בקו התמיכה של שירות הלקוחות
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HE

זכויות יוצרים וסימני מסחר
" ו-  "  ,  " "  ,  " PlayStation"  ,  " "

 "LIVEAREA" הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של 
. Sony Computer Entertainment Inc. 

.Sony Corporation הם סימני מסחר רשומים של "  "SONY" ו-"
"Sony Entertainment Network" הוא סימן מסחר של אותה חברה.

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.

כל שאר סימני המסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה.



© 2015 Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.

מדריך למשתמש
 לקריאת המדריך למשתמש, הקש על  )User's Guide( )מדריך למשתמש( 

.LiveArea™  )הגדרות( )Settings(  במסך 
 נדרש חיבור לאינטרנט כדי לעיין במדריך למשתמש.

תוכל גם לעיין במדריך למשתמש על-ידי ביקור באתר הבא:
eu.playstation.com/psvita/support/manuals/ 

אתר עדכון
אתר זה מספק את המידע החדש ביותר לגבי עדכונים של תוכנת המערכת, כולל 
 PS כיצד לעדכן את תוכנת המערכת. על-ידי עדכון תוכנת המערכת של מערכת

 Vita , תוכל ליהנות מתכונות נוספות, משימושיות מרובה יותר ומאבטחה משופרת. 
 הקפד לעדכן תמיד לגרסה החדשה ביותר.

eu.playstation.com/psvita/support/system-software/ 

תמיכה
בקר באתר התמיכה לקבלת מידע נוסף על השימוש במערכת PS Vita ותשובות 

 על שאלות טכניות.
eu.playstation.com/psvita/support/  


