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VARNING

OM PS VITA-SYSTEMET ANVÄNDS I ETT FORDON SOM ÄR I RÖRELSE KAN FÖRAREN 
BLI DISTRAHERAD. DET ÄR FARLIGT OCH KAN VARA OLAGLIGT ATT ANVÄNDA EN 
SKÄRM SOM ÄR FELAKTIGT MONTERAD, SOM BEFINNER SIG INOM FÖRARENS 
SYNFÄLT ELLER ÄR PLACERAD SÅ ATT FÖRAREN KAN SE REFLEKTIONER FRÅN DEN.
Om PS Vita-systemet ska användas i ett fordon i rörelse ska detta ske med förarens medgivande 
och i enlighet med förarens instruktioner. Många spel kan innehålla högljudda eller plötsliga 
ljud som kan verka störande och det kan därför vara nödvändigt att sänka volymen, stänga av 
ljudet helt eller använda hörlurar. Om du skulle råka tappa PS Vita-systemet i ett fordon i rörelse 
kan det, precis som andra lösa föremål, åsamka användaren, föraren och andra passagerare 
skador i händelse av en olycka eller vid kraftig inbromsning.
SE TILL ATT HA DENNA VARNINGSTEXT TILLGÄNGLIG.
För att undvika brandfara och risk för elektriska stötar ska enheten inte utsättas för regn eller fukt.
Plocka aldrig isär eller försök modifiera biladaptern. Service ska endast utföras av kvalificerad 
personal.

Försiktighetsåtgärder

 ˎ För att säkerställa att produkten används på ett säkert sätt ska du läsa igenom denna 
bruksanvisning och produktinformationen om PlayStation®Vita-systemet innan användning och 
spara bruksanvisningarna för framtida bruk. Föräldrar eller vårdnadshavare till små barn bör läsa 
upp manualerna för dem för att säkerställa att de använder produkten på ett säkert sätt.

 ˎ Produkten är enbart avsett att användas med PS Vita-systemet. Försök inte använda den med 
annan utrustning.

 ˎ Produkten kan endast användas med negativt jordade fordon med batterier på 12 eller 24 V 
likström. Observera att den inte kan användas i positivt jordade fordon. Information om hur 
ditt fordon är jordat och vilket batteri det har ska finnas i fordonets instruktionsbok.

Säkerhet
 ˎ Ta inte på biladaptern med fuktiga händer, det innebär risk för elektriska stötar.
 ˎ Ta inte på kontakten eller uttaget under åskväder.
 ˎ Gå regelbundet igenom produkten efter skador eller damm.
 ˎ Sluta omedelbart att använda produkten om den fungerar konstigt, ger ifrån sig konstiga ljud, 
luktar eller blir så varm att den inte går att vidröra.

 ˎ Om produkten inte fungerar som den ska, koppla genast bort den från fordonets eluttag  
och kontakta kundtjänsten för PS Vita. Mer information finns i kontaktavsnittet på  
http://eu.playstation.com/help-support/.

Säkerhet i bilen
 ˎ Använd aldrig PS Vita-systemet medan du kör bil.
 ˎ Se till att produkten och dess delar, som biladaptersladden, inte stör föraren på något sätt.
 ˎ Använd inte PS Vita-systemet på ett sätt som kan störa föraren.



 ˎ Använd PS Vita-systemet i enlighet med lagar om användning av bärbara enheter i fordon.
 ˎ Se till att PS Vita-systemet inte är i vägen för bilens airbags och att det är placerat på ett så sätt 
att det inte kan orsaka skador om bilens airbags skulle utlösas.

Hälsa
För att undvika lågtemperaturbrännskador* och andra personskador ska långvarig kontakt med 
biladaptern och PS Vita-systemet under användning undvikas.
* Lågtemperaturbrännskador kan uppstå vid hudkontakt med föremål som håller en 

förhållandevis låg temperatur (40 °C eller mer) under längre tid.

Användning och hantering
 ˎ Utsätt inte biladaptern för höga temperaturer, hög luftfuktighet, direkt solljus eller extrem kyla. 
(Användning ska endast ske i temperaturer mellan 5 °C och 35 °C.)

 ˎ Undvik att vidröra biladapterns kontakter med metallföremål eftersom detta kan leda till 
kortslutning.

 ˎ Lämna inte PS Vita-systemet påslaget i ett tomt fordon.
 ˎ Plocka aldrig isär eller försök modifiera biladaptern.
 ˎ Skydda adaptern, kontakten och multifunktionskontakten från vätska och småpartiklar.
 ˎ Placera inga tunga föremål på biladaptern.
 ˎ Vrid inte biladapterns sladd och dra aldrig hårt i den.
 ˎ Kasta inte biladaptern, tappa den inte och utsätt den inte för stötar.
 ˎ Täck aldrig över eller slå in biladaptern eftersom detta leder till överhettning.
 ˎ Håll systemet och biladaptern utom räckhåll för små barn. Små barn kan vira biladapterns 
sladd runt sig och råka skada sig själva eller utrustningen.

 ˎ Utsätt inte PS Vita-systemet och dess tillbehör för damm, rök eller ånga.

Anslutning av biladaptern
 ˎ Se till att fordonet är igång innan du sätter i kontakten i uttaget.
 ˎ Anslut biladaptern direkt till fordonets eluttag. Använd inte förlängningssladdar, då detta kan 
leda till att biladapterns sladd överhettas vilket medför brandfara och risk för personskador.

 ˎ Se till att hela kontakten sitter i fordonets eluttag. Om den inte sitter i ordentligt kan den överhettas.

Urkoppling av biladaptern
 ˎ Koppla bort biladaptern från fordonets eluttag när den inte används. Annars föreligger 
brandfara och risk för att fordonet skadas.

 ˎ Lämna inte biladaptern ansluten till fordonets eluttag när fordonets tändning är av, då detta 
kan leda till att fordonets batteri laddas ur.

 ˎ Det bästa är att ta ut biladapterns kontakt ur fordonets eluttag innan motorns stängs av.
 ˎ Håll i kontakten när du drar ut biladaptern från fordonets eluttag. Om du drar i sladden kan 
den skadas, vilket medför risk för brand och elektriska stötar.

Rengöring av biladaptern
 ˎ Av säkerhetsskäl ska biladaptern inte vara ansluten till fordonets eluttag vid rengöring.
 ˎ Om biladaptern blir smutsig ska den torkas av med en mjuk, torr trasa. Använd inga 
lösningsmedel eller andra kemikalier.

Anslutning till PS Vita-systemet

Se diagram A.

 Varning
Om insidan av fordonets eluttag är smutsig kan kontakten överhettas på grund av dålig 
anslutning, vilket kan innebära brandfara. Se alltid till att eluttaget är rent innan det används.

1 Anslut USB-kabeln till biladaptern.

2 Sätt i biladapterns multifunktionskontakt i PS Vita-systemets 
multifunktionsport.

3 Starta fordonet och anslut nätkontakten till fordonets eluttag.

Tips
 ˎ Ta alltid ut kontakten ur fordonets eluttag när biladaptern inte används.
 ˎ Biladaptern kan orsaka störningar vid radiolyssning. Detta kan avhjälpas genom att du drar ut 
kontakten ur fordonets eluttag eller flyttar radion längre bort från biladaptern.

Byte av säkring

Se diagram B.
Om PS Vita-systemet inte fungerar som det ska när det är anslutet till biladaptern bör du 
kontrollera säkringen.
Om säkringen har gått ska den bytas ut med en standardsäkring av typen T2A L 250 V.

1 Skruva loss säkringslocket.

2 Byt ut den trasiga säkringen.

3 Sätt på säkringslocket igen.

Tips
 ˎ Byt bara ut säkringen mot den typ som anges i denna bruksanvisning.
 ˎ Om säkringen går sönder igen strax efter att den har bytts ut bör du kontakta kundtjänsten för 
PS Vita. Mer information finns i kontaktavsnittet på http://eu.playstation.com/help-support/.



Tekniska data

Elförsörjning 12/24 V likström, 1 A
(endast för negativt jordade fordon med 
likströmsbatteri på 12/24 V)

Utström 5 V likström, 1 500 mA (1,5 A)

Användningstemperatur 5 °C - 35 °C

Yttre mått (bredd × höjd × djup) C:a 41×25×102 mm

Vikt C:a 48 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.

“ ”, 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

© 2012 Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.

 
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.


