Geheugenkaart Instructiehandleiding

PCH-Z321/PCH-Z161/PCH-Z081/PCH-Z041

Compatibele hardware: PlayStation®Vita

Waarschuwing
 Uit de buurt houden van kleine kinderen om per ongeluk doorslikken te voorkomen.

Voorzorgsmaatregelen
ˎˎ Raak de aansluitingen niet aan met uw handen of met metalen objecten.
ˎˎ Buig het product niet, laat het niet vallen en oefen er geen andere sterke fysieke krachten
ˎˎ Probeer het product nooit uit elkaar te nemen of te modificeren.
ˎˎ Laat het product nooit in aanraking komen met vloeistoffen.
ˎˎ Stel het product nooit bloot aan hoge temperaturen, hoge vochtigheid of direct zonlicht.

op uit.

Gebruik en toepassing
ˎˎ Op

deze kaart worden applicaties die zijn gedownload van PlayStation®Store, opslaggegevens van
games en andere content opgeslagen, inclusief uw foto’s en muziek.
ˎˎ Een deel van de geheugenkaart wordt gereserveerd voor systeembestanden. Dit heeft tot gevolg dat de
daadwerkelijk beschikbare ruimte minder is dan de capaciteit die op de verpakking staat vermeld.
ˎˎ Voordat u een geheugenkaart plaatst of verwijdert, controleert u of het apparaat is uitgeschakeld.
Hiermee voorkomt u beschadiging of verlies van gegevens.

Wanneer u een van deze symbolen op een van onze elektrische producten, batterijen of op de verpakking
daarvan ziet, geeft dit aan dat het betreffende elektrische product of de betreffende batterij in Europa niet als
gewoon huisvuil verwijderd kan worden. Om ervoor te zorgen dat dit product of deze batterij nadat u deze
verwijderd hebt op de juiste manier wordt behandeld, dient u deze te verwijderen in overeenstemming met de
relevante plaatselijke wetten of eisen voor het verwijderen van elektrische apparatuur/batterijen. Als u dit doet,
helpt u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren wat
betreft het verwerken en verwijderen van elektrisch afval.
Dit symbool kan worden gebruikt op batterijen in combinatie met aanvullende chemische symbolen. De
chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden weergegeven als de batterij meer dan 0,0005% kwik of
meer dan 0,004% lood bevat.
Dit product bevat een batterij die permanent is ingebouwd vanwege veiligheidsredenen, gegevensbescherming
en betere prestaties. De batterij zou tijdens de levensduur van het product niet vervangen hoeven worden. Alleen
hiervoor opgeleid personeel mag de batterij verwijderen. Zorg ervoor dat de batterij als klein chemisch afval
wordt weggegooid, voor een juiste verwerking van dit product.

Indien om welke reden dan ook gegevens beschadigd raken of verloren gaan, is het meestal niet
mogelijk om de software of gegevens te herstellen. Het is daarom raadzaam dat u regelmatig
back-ups maakt van uw software en gegevens. Sony Computer Entertainment Inc. en haar
dochterbedrijven en gelieerde maatschappijen kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld
voor enige vorm van schade of letsel indien er beschadiging of verlies van software of gegevens
is opgetreden.

Specificaties
Bedrijfstemperatuur
Afmetingen
Gewicht

5°C – 35°C (niet-condenserend)
Ca. 12,5 × 15 × 1,6 mm
(hoogte × breedte × dikte)
Ca. 0,6 g

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

GARANTIE
De fabrieksgarantie voor dit product is 12 maanden vanaf de aankoopdatum. Raadpleeg de garantie in
de PS Vita-verpakking voor de volledige details.
De producent van dit product is Sony Computer Entertainment Inc. 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo 108-0075 Japan.
De erkende vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid in Europa is Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Gedistribueerd in Europa door Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough
Street, London, W1F 7LP Verenigd Koninkrijk.
Dit product kan zijn onderworpen aan de nationale exportcontrolewetgeving. U dient volledig te
voldoen aan de voorschriften van dergelijke wetgeving en alle andere wetten of reglementering met
betrekking tot dit product.
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