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Çoklu kullanım konnektörü

Logo yukarıda olacak şekilde yerleştirin.

UYARI

PS VITA SİSTEMİNİ HAREKET HALİNDEKİ BİR ARAÇTA KULLANMAK SÜRÜCÜNÜN 
DİKKATİNİ DAĞITABİLİR. GÜVENLİ BİÇİMDE MONTE EDİLMEMİŞ YA DA SÜRÜCÜNÜN 
GÖRÜŞ ALANI İÇİNDE OLAN YA DA SÜRÜCÜNÜN YANSIMASINI GÖREBİLECEĞİ BİR 
EKRANI KULLANMAK TEHLİKELİDİR VE YASALARA AYKIRI OLABİLİR. 
Eğer PS Vita sistemi hareket halindeki bir araçta kullanılırsa, kullanıcı sürücüden izin almak ve 
onun talimatlarına uymak zorundadır. Birçok oyunda yüksek ya da birdenbire yükselen ve 
sürücünün dikkatini dağıtabilecek sesler olduğundan, sistemi düşük bir ses seviyesi ile, ses 
tamamen kısık olarak ya da kulaklık kullanarak çalıştırmak gerekli olabilir. Eğer PS Vita sistemi 
hareket eden bir araçta herhangi bir yere sabitlenmeden kullanılırsa, bütün sabit olmayan 
nesneler gibi, kazalarda veya ani bir fren sıkılması halinde kullanıcı, sürücü ya da diğer yolculara 
zarar verebilir.
LÜTFEN BU UYARIYI İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN. 
Yangın ya da elektrik çarpması riskinin önüne geçmek için, üniteyi yağmur ya da neme 
maruz bırakmayın. 
Otomobil adaptörünü asla sökmeyin ya da modifiye etmeyin. Yalnızca yetkili servis 
elemanlarından yardım alın.

Önlemler

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

 ˎ Bu ürün sadece PS Vita sistemiyle kullanılabilir. Ürünü başka bir cihazla kullanmayı denemeyin. 
 ˎ Bu ürün sadece 12 ya da 24 volt DC akülü, negatif topraklanmış araçlarda kullanılabilir. Ürünün 
pozitif topraklanmış araçlarda kullanılamayacağını unutmayın. Aracınızın topraklanması ve akü 
türü hakkında bilgi edinmek için aracınızın kullanma kılavuzuna başvurun. 

Güvenlik
 ˎ Otomobil adaptörünü ıslak elle dokunmayın, elektrik çarpmasına neden olabilir. 
 ˎ Şimşek fırtınası esnasında jak ve sokete dokunmayın. 
 ˎ Arıza ve toz birikmelerini tespit etmek için düzenli olarak kontrol edin. 
 ˎ Ürünün işlevlerinde herhangi bir anormallik olursa, alışılmadık sesler ya da kokular çıkarsa ya 
da dokunulmayacak kadar ısınırsa, ürünü kullanmayı derhal bırakın. 

 ˎ Eğer ürün normal biçimde çalışmıyorsa, ürünü aracın güç soketinden çıkarın ve derhal PS Vita 
müşteri servisini arayın. Ayrıntılar aşağıdaki web sitesinin iletişim bilgileri bölümünde 
bulunabilir: http://eu.playstation.com/help-support/



Otomobil güvenliği
 ˎ PS Vita sistemini araç kullanırken asla kullanmayın. 
 ˎ Bu ürünün ve otomobil adaptör kablosu gibi parçalarının, sürücünün aracı sürmesine 
kesinlikle engel olmadığından emin olun.

 ˎ PS Vita sistemini sürücünün dikkatini dağıtacak şekilde kullanmayın. 
 ˎ Araç içinde portatif cihazların kullanımını düzenleyen tüm yasaları dikkate alın. 
 ˎ Hava yastığı sisteminin devreye girmesi durumunda, PS Vita sisteminin bunu 
engellemeyeceğinden ya da yaralanmalara neden olmayacağından emin olun. 

Sağlık
Düşük ısılı yanmaları* ya da diğer kişisel yaralanmaları önlemeye katkıda bulunmak için, kullanım 
esnasında otomobil adaptörü ya da PS Vita sistemine uzun süre temas etmekten kaçının.
* Düşük ısılı yanmalar derinin göreceli olarak düşük ısıdaki (40 °C ya da daha fazla) nesnelerle 

uzun bir süre temas halinde olması sonucu gerçekleşen yanmalardır. 

Kullanma ve çalıştırma
 ˎ Otomobil adaptörünü yüksek ısı, yüksek nem ya da doğrudan güneş ışığına veya aşırı soğuğa 
maruz bırakmayın (sıcaklıkların 5 °C - 35 °C arasında olduğu bir ortamda kullanın). 

 ˎ Otomobil adaptörünün konektörlerine metal nesnelerle dokunmaktan kaçının, zira bu kısa 
devreye neden olabilir. 

 ˎ PS Vita sistemini içinde kimse olmayan bir araçta çalışır halde bırakmayın. 
 ˎ Otomobil adaptörünü asla sökmeyin ya da modifiye etmeyin. 
 ˎ Sıvıların ya da küçük parçacıkların adaptörün, jakın ya da çoklu kullanım konnektörünün 
içine girmesine izin vermeyin.

 ˎ Otomobil adaptörünün üzerine ağır nesneler koymayın. 
 ˎ Otomobil adaptörü kablosunu kıvırmayın ya da güç kullanarak çekmeyin. 
 ˎ Otomobil adaptörünü atmayın ya da düşürmeyin ya da güçlü fiziksel sarsıntıya maruz bırakmayın. 
 ˎ Otomobil adaptörünün üstünü kaplamayın ya da adaptörü katlamayın, bu iç ısısının artmasına 
neden olabilir. 

 ˎ Sistemi ve otomobil adaptörünü küçük çocuklardan uzak tutun. Küçük çocuklar otomobil 
adaptörü kablosuna dolanabilirler ve bu da yaralanmaya ya da bir kaza yahut arızaya neden olabilir. 

 ˎ PS Vita sistemini ya da aksesuarlarını toz, duman ya da buhara maruz bırakmayın. 

Otomobil adaptörünün bağlanması
 ˎ Jakı güç soketine yerleştirmeden önce aracın motorunun çalıştığından emin olun. 
 ˎ Otomobil adaptörünü doğrudan aracın güç soketine bağlayın. Uzatma kablosu kullanmayın. 
Zira bu, otomobil adaptörü kablosunun ısınmasına ve dolayısıyla yangın ya da kişisel 
yaralanmalara neden olabilir. 

 ˎ Jakı güç soketinin en dibine gidecek şekilde yerleştirin. Eğer jak tam olarak yerleştirilmezse, 
ürün aşırı ısınabilir. 

Otomobil adaptörünün sökülmesi
 ˎ Otomobil adaptörünü, aracın güç soketinden kullanım halinde değilken çıkarın. Bunu 
yapmamak yangına ya da aracın zarar görmesine neden olabilir. 

 ˎ Aracın kontağı kapalıyken, otomobil adaptörünü aracın güç soketine bağlı bırakmayın.  
Bu, aracın aküsünü bitirebilir. 

 ˎ En iyi sonucu almak için, aracın kontağı kapatılmadan önce otomobil adaptörünün jakını güç 
soketinden çekin. 

 ˎ Otomobil adaptörünü aracın güç soketinden çıkarırken, jaktan tutarak çekin. Kablodan 
tutarak çekmek kabloya zarar verebilir ve yangın ya da elektrik çarpmasına neden olabilir. 

Otomobil adaptörünün temizlenmesi
 ˎ Güvenlik nedeniyle, otomobil adaptörünü temizlemeden önce, aracın güç soketinden çıkarın. 
 ˎ Eğer otomobil adaptörü kirlenirse, yumuşak, kuru bir bezle silin. Çözücüler ya da diğer 
kimyasalları kullanmayın. 

PS Vita sistemine bağlama

Şekil A’ya bakın.

 Dikkat
Eğer aracın güç soketinin içi kirlenmişse, jak zayıf bir bağlantı yüzünden ısınabilir. Bu da bir 
yangın tehlikesine neden olabilir. Kullanmadan önce güç soketinin temiz olduğundan her 
zaman emin olun. 

1 USB kablosunu otomobil adaptörüne bağlayın. 

2 Otomobil adaptörünün konektörünü PS Vita sisteminin çoklu kullanım 
girişine sokun. 

3 Aracınızın motoru çalışırken, jakı aracın güç soketine yerleştirin. 

İpuçları
 ˎ Otomobil adaptörü kullanımda değilken, jakı aracın güç soketinden çıkarın. 
 ˎ Radyo dinlerken, otomobil adaptörü parazitlenmeye neden olabilir. Eğer bu olursa, jakı aracın 
güç soketinden çıkarın ya da radyoyu otomobil adaptöründen uzaklaştırın. 



Sigortanın değiştirilmesi

Şekil B’ye bakın.
Eğer PS Vita sistemi otomobil adaptörüne bağlı iken düzgün çalışmazsa, sigortanın çalışır halde 
olup olmadığını kontrol edin. 
Eğer sigorta çalışmıyorsa, sigortayı standart bir T2A L 250 V sigorta ile değiştirin. 

1 Sigorta kapağını döndürüp çıkarın. 

2 Arızalı sigortayı değiştirin. 

3 Sigorta kapağını yeniden takın. 

İpuçları
 ˎ Sigortayı değiştirirken, yalnızca bu kılavuzda belirtilen sigorta türünü kullanın. 
 ˎ Eğer sigorta değiştirildikten sonra yine çalışmazsa, PS Vita müşteri servis hattını arayın. 
Ayrıntılar aşağıdaki web sitesinin iletişim bilgileri bölümünde bulunabilir:  
http://eu.playstation.com/help-support/.

Özellikler

Giriş DC 12/24 V, 1 A
(negatif topraklama için, sadece DC 12/24 V 
araçlarda)

Çıkış DC 5 V, 1500 mA (1.5 A)

Çalıştırma ısısı 5 °C - 35 °C

Dışsal boyutlar (g × y × d) Yaklaşık 41×25×102 mm

Ağırlık Yaklaşık 48 g
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.

“ ”, 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.

 
Elektrikli ürünlerimiz, pillerimiz veya paketlerimiz üzerinde bu iki simgeden birinin bulunması, Avrupa’da söz 
konusu elektrikli ürünün veya pilin genel ev atığı sistemine atılmaması gerektiği anlamına gelir. Ürünü veya pili 
doğru şekilde imha etmek için, lütfen bunları yürürlükteki elektrikli ürün/pil atığı yasalarına ve gerekliliklerine 
uygun şekilde atın. Bu şekilde, doğal kaynakların korunmasına ve elektrikli malzemelerin işlenmesi ve atılması 
konusundaki çevre koruma standartlarının geliştirilmesine yardımcı olursunuz.


