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Zgodne urządzenie: PlayStation®Vita

Ostrzeżenie
 Przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci, aby zapobiec przypadkowemu
połknięciu.

Środki ostrożności
ˎˎ Nie należy dotykać obszaru złącza rękoma ani metalowymi przedmiotami.
ˎˎ Nie należy wyginać produktu lub go upuszczać ani też poddawać go silnym wstrząsom fizycznym.
ˎˎ Produktu nie wolno demontować ani modyfikować.
ˎˎ Należy chronić produkt przed kontaktem z cieczami.
ˎˎ Produktu nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności ani

bezpośredniego światła słonecznego.

Używanie i obsługa
ˎˎ Na

karcie przechowywane są aplikacje pobrane z usługi PlayStation®Store, zapisane dane gier oraz
inna zawartość, w tym zdjęcia i muzyka użytkownika.
pojemności karty pamięci jest zarezerwowana na pliki systemowe. W efekcie miejsce dostępne
do rzeczywistego użycia jest mniejsze od pojemności podanej na opakowaniu.
ˎˎ Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci należy upewnić się, że zasilanie jest wyłączone. Pozwoli
to uniknąć uszkodzenia lub utraty danych.
ˎˎ Część

Umieszczenie któregoś z tych symboli na jakimkolwiek naszym wyrobie elektrycznym/elektronicznym, jego
akumulatorze lub opakowaniu oznacza, że w Europie nie należy wyrzucać wyrobu ani akumulatora wraz z
normalnymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów
pochodzących z tego wyrobu i akumulatora prosimy pozbyć się ich według stosownego lokalnego
ustawodawstwa lub określonych wymogów pozbywania się sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz
akumulatorów. Postępując w ten sposób, pomożesz w oszczędzaniu bogactw naturalnych na naszej planecie oraz
poprawie standardów ochrony środowiska naturalnego w przetwórstwie i utylizacji odpadów pochodzących ze
sprzętu elektrycznego/elektronicznego.
Ten symbol może występować na akumulatorach w połączeniu z innymi symbolami chemicznymi. Jeśli bateria
zawiera ponad 0,0005% rtęci lub ponad 0,004% ołowiu, pojawią się na niej symbole chemiczne rtęci (Hg) lub
ołowiu (Pb).
Ten produkt zawiera akumulator wbudowany na stałe ze względów bezpieczeństwa, wydajności oraz spójności
danych. Akumulatora nie można wymieniać samodzielnie przez cały okres użytkowania produktu, a jego
wymianę mogą przeprowadzać tylko wykwalifikowani pracownicy serwisu. W celu zapewnienia prawidłowego
zagospodarowania odpadów pochodzących z tego akumulatora prosimy pozbyć się tego produktu zgodnie z
przepisami dotyczącymi pozbywania się sprzętu elektrycznego/elektronicznego.

Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny wystąpi utrata lub uszkodzenie oprogramowania i danych,
odzyskanie ich nie jest zazwyczaj możliwe. Zalecane jest regularne wykonywanie kopii
zapasowych oprogramowania i danych. Firma Sony Computer Entertainment Inc., jej
przedstawiciele i firmy zależne nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty lub
uszkodzenia oprogramowania i danych.

Parametry techniczne
Temperatura środowiska pracy
Wymiary zewnętrzne
Waga

5°C – 35°C (bez kondensacji wilgoci)
Około 12,5 × 15 × 1,6 mm
(wysokość × szerokość × grubość)
Około 0,6 g

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

GWARANCJA
Niniejszy produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta, obowiązującą od daty zakupu.
Szczegółowe informacje zawiera gwarancja dostarczona w opakowaniu systemu PS Vita.
Producentem niniejszego produktu jest firma Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan,
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Autoryzowanym przedstawicielem w zakresie przepisów EMC i bezpieczeństwa produktu w Europie
jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
Dystrybucja w Europie: Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street,
London, W1F 7LP, Wielka Brytania.
Niniejszy produkt może podlegać przepisom krajowej kontroli eksportu. Należy spełnić wymogi tych
przepisów oraz wszystkich innych obowiązujących w odniesieniu do tego produktu przepisów.
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