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Minneskort Bruksanvisning



Kompatibel hårdvara: PlayStation®Vita

Varning
  Håll utom räckhåll för små barn för att undvika sväljningsolyckor.

Försiktighetsåtgärder
 ˎ Rör inte vid kontaktytor med dina händer eller metallföremål.
 ˎ Böj inte produkten och utsätt den inte för kraftig fysisk påverkan.
 ˎ Ta aldrig isär och modifiera aldrig produkten.
 ˎ Låt inte produkten komma i kontakt med vätska.
 ˎ Utsätt inte produkten för höga temperaturer, hög fuktighet eller direkt solljus.

Användande och hantering
 ˎ På det här kortet sparas applikationer som laddats ned från PlayStation®Store, spardata från spel och 
annat innehåll som fotografier och musik.

 ˎ En del av minneskortets kapacitet är reserverad för systemfiler. Därför är det utrymme som är 
tillgängligt för användning mindre än kapaciteten som anges på förpackningen.

 ˎ Kontrollera att strömmen är av innan du sätter i eller tar ur minneskortet. Detta förhindrar att data 
skadas eller förloras.

Det är oftast inte möjligt att återfå data eller mjukvara som av någon anledning förlorats eller 
skadats. Du rekommenderas att regelbundet göra backup på mjukvara och data. Sony Computer 
Entertainment Inc., dotterbolag och samarbetspartners kan ej hållas ansvariga för eventuella 
förluster eller skador i samband med mjukvara eller data som förlorats eller skadats.

Specifikationer
Användningstemperatur 5°C – 35°C (icke-kondenserande)
Yttre mått Ca 12,5 × 15 × 1,6 mm

(höjd × bredd × djup)
Vikt Ca 0,6 g

Design och specifikationer kan ändras utan förvarning.

GARANTI
Produkten omfattas av tillverkarens garanti i tolv månader efter köpet. För fullständig information 
hänvisas till garantisedeln som medföljer PS Vita-systemet.

Produktens tillverkare är Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minatoku,  
Tokyo 108-0075, Japan.
Den auktoriserade representanten för EMC och produktsäkerhet i Europa är Sony Deutschland 
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
Distribueras i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, 
London, W1F 7LP, Storbritannien.

Produkten kan omfattas av nationell exportlagstiftning. Du måste till fullo åtlyda all sådan och annan 
applicerbar lagstiftning samt alla andra bestämmelser i alla jurisdiktioner som kan appliceras på den 
här produkten.

  

När du ser någon av dessa symboler på någon av våra elektriska produkter, batterier eller förpackningar anger 
det att den elektriska produkten eller batteriet ifråga inte ska slängas som allmänt hushållsavfall i Europa. För att 
säkra rätt avfallsbehandling för produkten och batteriet, deponera dem i enlighet med gällande lokal lagstiftning 
eller regler för deponering av elektrisk utrustning/batterier. Genom att göra detta hjälper du till att bevara 
naturresurser och förbättrar standarden på det miljömässiga skyddet vid hantering och deponering av elektriskt 
och elektroniskt avfall.
Det här tecknet kan användas på batterier i kombination med andra kemiska tecken. De kemiska tecknen för 
kvicksilver (Hg) och bly (Pb) finns med om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller mer än 0,004 % 
bly.
Den här produkten innehåller ett batteri som är inbyggt av säkerhets-, prestanda- och dataintegritetsskäl. 
Batteriet ska inte behöva bytas ut under produktens livslängd och bör endast tas ut av kunnig servicepersonal. 
För att garantera rätt avfallsbehandling för batteriet, sortera den här produkten som elektriskt avfall.

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

“SONY” and “ ” are registered trademarks of Sony Corporation.

eu.playstation.com/psvita
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