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UYARI
Bu cihaz, 3 metreden daha kısa bir bağlantı kablosu kullanılarak test edilmiş ve cihazın EMC Yönergesi’nde 
belirtilmiş olan sınırlara uygun olduğu tespit edilmiştir.

Önlemler
Bu ürünün güvenli kullanımını sağlamak için, ürünü kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu ve 
PlayStation®Vita kullanma kılavuzunu okuyun ve bunları ileride başvurmak üzere saklayın. Küçük çocukların 
ebeveyn ve koruyucuları, kılavuzları onlar için okumalı ve ürünü güvenli kullandıklarından emin olmalıdırlar.

Güvenlik
 ˎ Bu ürünü küçük çocuklardan uzak tutun. Küçük çocuklar küçük parçaları yutabilir veya kablolara 
dolanabilirler ve bu da yaralanmaya ya da bir kaza yahut arızaya neden olabilir.

 ˎ Ürünü temizlemeden önce ya da uzun bir süre için kullanmayı düşünmüyorsanız, AC güç kablosunu elektrik 
prizinden çekin. 

 ˎ Ürüne ıslak elle dokunmayın. 
 ˎ AC güç kablosunu herhangi bir dönüştürücü ya da akım çeviriciye bağlamayın. AC güç kablosunu, denizaşırı 
seyahatler için bir voltaj dönüştürücü ya da otomobil içinde kullanmak için bir akım çeviricisine bağlamak, 
sistemin iç ısısının artmasına neden olur ve bu da yanmalara ya da bir arızaya yol açabilir. 

 ˎ Ürünü asla sökmeyin ya da modifiye etmeyin. 
 ˎ Ürünün içine sıvı veya küçük parça kaçmasına izin vermeyin. 
 ˎ Ürünü toza, dumana veya buhara maruz bırakmayın.
 ˎ Ürünü yüksek ısıya, neme ya da doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
 ˎ Bu ürünü, üzerinde bir örtüyle kullanmayın. Bu aşırı ısınmaya ve dolayısıyla yangın ya da arızaya neden olabilir. 
 ˎ Bir elektrik akımı esnasında, eğer bir elektrik prizine bağlıysa, ürüne dokunmayın.
 ˎ Ürüne kullanım esnasında uzun süre temas etmekten kaçının.
 ˎ Ürünle birlikte gelen AC güç kablosu dışında bir güç kablosu kullanmayın. Kabloyu modifiye etmeyin. 

Kullanma ve çalıştırma
 ˎ Herhangi bir metalin konnektörlere değmesine izin vermeyin. 
 ˎ Ürünün üstüne herhangi bir nesne koymayın. Ürünün üzerine çıkmayın. 
 ˎ Ürünü fırlatmayın, yere düşürmeyin ya da güçlü fiziksel darbeye maruz bırakmayın.
 ˎ Ürünü zemine ya da eğik, dengesiz ya da titreşimli yüzeylere yerleştirmeyin.
 ˎ Ürünün sıvılarla temasa geçmesine izin vermeyin. 
 ˎ Ürünün dış yüzeyinde renk atması ve bozulmaların önüne geçmek için aşağıdaki önlemleri alın. 

 ˋ Yumuşak, kuru bir bezle silin.
 ˋ Ürünün dış yüzeyinin uzun bir süre boyunca lastik ya da sentetik ürünlerle temas içinde olmasına 

izin vermeyin.
 ˋ Çözücü ya da başka kimyasal maddeler kullanmayın. Kimyasal işlemden geçmiş bir bezle silmeyin. 

 ˎ Soket-çıkışı cihazın yakınında olmalı ve kolayca ulaşılabilir olmalıdır. 

Özellikler

Giriş AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
Çıkış DC 5V, 1500 mA (1.5A)
Çalıştırma ısısı 5 °C - 35 °C
Dışsal boyutlar (g × y × d) Yaklaşık 45 × 22 × 68 mm
Ağırlık Yaklaşık 51g

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.
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