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Bellek kartı Kullanma Kılavuzu



Uyumlu donanım: PlayStation®Vita

Uyarı
  Kaza sonucu oluşabilecek yutmaların önlenmesi için küçük çocuklardan uzak tutun. 

Önlemler
 ˎ Konektör bölgesine ellerinizle ya da metal nesnelerle dokunmayın. 
 ˎ Ürünü bükmeyin, yere düşürmeyin ya da kuvvetli fiziksel darbeye maruz bırakmayın. 
 ˎ Ürünü asla sökmeyin ya da modifiye etmeyin. 
 ˎ Ürünün sıvılarla temasına izin vermeyin. 
 ˎ Ürünü yüksek ısıya, neme ya da doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. 

Kullanma ve çalıştırma 
 ˎ Bu kart PlayStation®Store’dan indirilen uygulamaları, oyunlarda kaydedilmiş bilgileri ve fotoğraf ve 
müzik dosyalarınızın da dahil olduğu diğer içeriği barındırır. 

 ˎ Bellek kartı kapasitesinin bir kısmı sistem dosyaları için ayrılmıştır. Bu yüzden, esas kullanım için 
ayrılan alan bu pakette belirtilen kapasiteden daha azdır. 

 ˎ Bir bellek kartını alete yerleştirmeden ya da çıkarmadan önce, gücün kapalı olduğundan emin olun. 
Bunun bilgi kaybını ve bozulmalarını engellemeye faydası olur.

Eğer, herhangi bir sebeple, yazılım ya da bilgi kaybı veya bozulması gerçekleşecek olursa, 
genellikle söz konusu yazılım ya da bilgiyi kurtarmak mümkün değildir. Yazılım ve bilgilerinizi 
düzenli olarak yedeklemeniz önerilir. Sony Computer Entertainment Inc. ve onun yan 
kuruluşları ile bağlı şirketleri herhangi bir yazılım ya da bilgi kaybı veya bozulması durumunda 
ortaya çıkabilecek olan zarar ve hasarlardan sorumlu tutulmayacaktır.

Teknik Özellikler
Kullanım sıcaklığı 5°C – 35°C (yoğunlaşmasız)
Dışsal boyutlar Yaklaşık 12.5 × 15 × 1.6 mm 

(yükseklik × genişlik × kalınlık)
Kütle Yaklaşık 0.6 gr.

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilirler. 

GARANTİ
Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren 12 ay süreyle üretici garantisi kapsamındadır. Tüm ayrıntılar 
için lütfen PS Vita paketi ile verilen garantiye bakın.

Bu ürünün üreticisi: Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,  
108-0075 Japonya.
Avrupa’daki ürün güvenliği ve EMC Yetkili Temsilcisi Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 
61, 70327 Stuttgart, Almanya şirketidir.
Avrupa’da Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londra,  
W1F 7LP tarafından dağıtılmaktadır.

Bu ürün, ulusal ihracat denetimi yasalarının kapsamında olabilir. Bu yasaların gereklerine ve bu 
ürünle ilgili diğer tüm yasalara tamamen uymanız gerekir.

“ ”, 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.
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