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Cartão de memória Manual de instruções



Hardware compatível: PlayStation®Vita

Aviso
   Manter fora do alcance das crianças para prevenir ingestão acidental.

Precauções
 ˎ Não toque na área do conector com as mãos ou com objectos de metal.
 ˎ Não dobre ou deixe cair o produto, nem o exponha a qualquer impacto físico forte.
 ˎ Nunca desmonte ou modifique o produto.
 ˎ Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
 ˎ Não exponha o produto a altas temperaturas, humidade elevada ou à luz directa do sol.

A utilização e o manuseamento 
 ˎ Este cartão armazena aplicações transferidas da PlayStation®Store, dados guardados de jogos e outros 
conteúdos, incluindo fotografias e música.

 ˎ Uma parte da capacidade do cartão de memória está reservada para ficheiros de sistema. Em 
consequência disso, o espaço dísponível que pode ser utilizado é menor do que a capacidade indicada 
nesta embalagem.

 ˎ Antes de inserir ou remover um cartão de memória, verifique se a alimentação está desligada. Isto 
ajuda a evitar a corrupção ou perda de dados.

Se, por alguma razão, ocorrer a perda ou corrupção de software ou dados, normalmente não é 
possível recuperar o software ou os dados. Recomendamos que realize, regularmente, cópias de 
segurança de software e dados. A Sony Computer Entertainment Inc. e as suas subsidiárias e 
afiliadas não serão responsabilizadas por quaisquer danos ou prejuízos no caso de perda ou 
corrupção de software ou dados.

Especificações
Temperatura de funcionamento 5°C – 35°C (sem condensação)
Dimensões externas Aprox. 12.5 × 15 × 1.6 mm

(altura × largura × espessura)
Massa Aprox. 0.6 g

O design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA
Este produto está coberto pela garantia do fabricante durante 12 meses, a contar da data de compra. 
Consulte a garantia fornecida com a embalagem da PS Vita para informações detalhadas.

O fabricante deste produto é a Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku,  
Tokyo 108-0075 Japan.
O Representante Autorizado para EMC e segurança de produto na Europa é a Sony Deutschland 
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland.
Distribuído na Europa pela Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, 
London, W1F 7LP, United Kingdom.

Este produto poderá ser abrangido pela legislação de controlo de exportações nacional. Deve cumprir 
todos os requisitos dessa legislação e todas as outras leis aplicáveis em qualquer jurisdição 
relativamente a este produto.

  

Quando vir qualquer um destes símbolos em algum dos nossos produtos eléctricos, baterias ou embalagens, tal 
indica que o produto eléctrico ou a bateria correspondente não deve ser eliminado como lixo doméstico na 
Europa. Para assegurar o tratamento correcto da eliminação do produto e da bateria, elimine-os em 
conformidade com as leis ou requisitos locais para a eliminação de equipamento eléctrico/baterias. Ao fazê-lo, 
ajudará a conservar os recursos naturais e a melhorar as normas de protecção ambiental relativas ao tratamento 
e eliminação de resíduos eléctricos.
Este símbolo poderá ser utilizado em baterias combinado com símbolos químicos adicionais. Os símbolos 
químicos de mercúrio (Hg) ou de chumbo (Pb) serão apresentados se a bateria tiver mais de 0,0005% de 
mercúrio ou mais de 0,004% de chumbo.
Este produto contém uma bateria que foi incorporada no mesmo de forma permanente por questões de 
segurança, desempenho ou integridade dos dados. A bateria não deverá necessitar de ser substituída durante a 
vida útil do produto e deverá apenas ser retirada por pessoal técnico qualificado. Para assegurar a eliminação 
correcta da bateria, elimine este produto de acordo com os procedimentos para o tratamento e eliminação de 
resíduos eléctricos.

“ ”, and “PlayStation” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.  
“ ” is a trademark of the same company.
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