Skyddande film Bruksanvisning

PCH-ZPF1

Kompatibel hårdvara: PlayStation®Vita-system

Läs noggrant informationen på det här paketet och instruktionerna för din hårdvara innan du använder
denna produkt.

Användande och hantering
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Endast för användning med PS Vita-systemet.
Hårt filmöverdrag som skyddar mot repor och fingeravtryck.
Hög genomskinlighet så att PS Vita-systemets HD-bildkvalitet bibehålls.
Öppningar för PS Vita-systemets knappar som gör det lättare att applicera filmen i rätt läge.

Användningsinstruktioner




Denna produkt tillverkas av Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan.
Distribueras i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street,
London, W1F 7LP, Storbritannien.
Ansvarsbegränsning
Utom i de fall detta uttryckligt medges av Sony Computer Entertainment Europe Limited (“SCEE”)
eller annan enhet inom Sony, eller deras leverantörer eller auktoriserade serviceställen, förutom då det
begränsas av gällande lag, skall SCEE eller annan enhet inom Sony, eller deras leverantörer eller
auktoriserade serviceställen, ej hållas ansvarig för eventuella skador, inklusive särskilda, oförutsedda
eller följdskador, eller avgifter till följd av användande eller oförmögenhet att använda denna produkt.

1.	Torka av PS Vita-systemets skärm
(pekskärm) med en mjuk trasa för att
avlägsna smuts och damm.
2.	Placera filmen på PS Vita-systemet
med den skyddande filmens hål över
knapparna och högerspaken, så att
filmens övre kant linjerar med PS
Vita-systemets övre kant (bild A).
3.	Håll ner filmens högerkant medan
du drar av skyddslagret med den vita
fliken. Täck sedan skärmen med
filmen (bild B).
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4.	Dra av det övre lagret (bild C).

Om du ser luftbubblor under filmen avlägsnar du dem genom att gnugga försiktigt på bubblorna
med fingrarna.
Om du vill avlägsna filmen från skärmen fäster du tejp på filmen och drar sedan långsamt bort
filmen från skärmen. Var försiktig så att du inte rör vid filmens vidhäftande sida.
Om ditt PS Vita-system behöver service ska du avlägsna filmen innan du skickar in systemet.
Om filmen är kvar på systemet kan den komma att tas bort och återlämnas i så fall inte.
Skyddande film endast för användning på skärmen. Ska inte användas på den bakre styrplattan.
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