AC-adapter
Bruksanvisning

PCH-ZAC1 E

VARNING

Tekniska data

Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla gränserna i EMC-direktivet när en anslutningskabel
kortare än 3 meter används.

Försiktighetsåtgärder
Säkerställ säker användning av den här produkten genom att noggrant läsa igenom den här bruksanvisningen
samt bruksanvisningen till PlayStation Vita innan du börjar använda produkten, och spara manualerna för
framtida bruk. Föräldrar eller vårdnadshavare till små barn bör läsa manualerna för dem för att säkerställa att de
använder produkten på ett säkert sätt.

®

Ineffekt
Uteffekt
Användningstemperatur
Yttre mått (bredd × höjd × djup)
Vikt

Design och specifikationer kan ändras utan förvarning.

GARANTI

Säkerhet
ˎˎ Se

till att produkten är utom räckhåll för små barn. Små barn kan råka svälja smådelar eller linda kablarna
runt sig själva, vilket kan leda till personskada, olycka eller funktionsfel.
ˎˎ Dra ut nätsladden från eluttaget före rengöring eller när systemet inte ska användas under en längre tid.
ˎˎ Vidrör inte produkten med våta händer.
ˎˎ Anslut inte nätsladden till en spänningstransformator eller spänningsinverterare. Om nätsladden ansluts till en
spänningstransformator för utlandsresor eller en spänningsinverterare för användning i en bil, kan systemet
överhettas och eldsvåda eller funktionsfel uppstå.
ˎˎ Plocka aldrig isär eller modifiera produkten.
ˎˎ Låt inte vatten eller små partiklar tränga in i produkten.
ˎˎ Utsätt inte produkten för damm, rök eller ånga.
ˎˎ Utsätt inte produkten för höga temperaturer, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
ˎˎ Använd inte produkten när den är övertäckt av något slags tyg eftersom detta kan orsaka överhettning och
leda till eldsvåda eller funktionsfel.
ˎˎ Vidrör inte produkten om den är ansluten till ett eluttag under ett åskväder.
ˎˎ Vidrör inte produkten under en längre tid när den används.
ˎˎ Använd ingen annan nätsladd än den som medföljer. Modifiera inte nätsladden.

Användning och hantering
ˎˎ Låt

inte metallföremål vidröra kontakterna.
inga föremål ovanpå produkten. Stå inte på produkten.
ˎˎ Kasta eller tappa inte produkten och utsätt den inte för hårda fysiska stötar.
ˎˎ Lägg inte produkten på ytor som är ostadiga, lutar eller vibrerar.
ˎˎ Låt inte produkten komma i kontakt med vätska.
ˎˎ Följ anvisningarna här nedan för att förebygga att produktens utsida skadas eller missfärgas.
ˋˋ Torka med en mjuk, torr putsduk.
ˋˋ Låt inte föremål av gummi eller vinyl komma i kontakt med produkten under en längre tid.
ˋˋ Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier. Torka inte med en kemiskt behandlad rengöringsduk.
ˎˎ Vägguttaget ska vara placerat nära utrustningen och ska vara lättåtkomligt.
ˎˎ Placera

100–240 V växelström, 50/60 Hz
5 V likström, 1 500 mA (1,5 A)
5 °C–35 °C
Cirka 45×22×68 mm
Cirka 51 g

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, Minato-ku, 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.

När du ser denna symbol på våra elektriska produkter eller förpackningarna till dessa anger det att produkten
ifråga inte ska slängas som allmänt hushållsavfall i Europa. Se till att produkten avfallshanteras på rätt sätt
genom att kassera den i enlighet med gällande lokala lagar eller föreskrifter för hur elektrisk utrustning ska
skrotas. Genom att göra detta hjälper du till att bevara naturtillgångar och förbättra standarden på det
miljömässiga skyddet vid hantering och insamling av elektroniskt avfall.
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