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Използване на PlayStation®Vita системата за пръв път

 Включете PS Vita системата.
Когато включите системата си първоначално, натиснете и задръжте бутона  (захранване) в 
продължение на пет секунди. Когато захранването се включи, индикаторът за захранване до 
бутона  (захранване) ще светне в  зелено.
Когато индикаторът за захранване мига бавно в  зелено или мига в  оранжево, заредете 
системата както е описано в “Зареждане” в това ръководство.

 Започнете конфигурирането на PS Vita системата.
За да започнете с първоначалните настройки, прокарайте пръста си от най-горния десен до 
най-долния ляв край на сензорния екран (отлепете покритието върху екрана), както е  
показано на фигурата вляво.

Жестове за сензорния екран

Натискане
Докоснете леко и 
след това вдигнете 
пръста си

Плъзгане
Плъзнете, докато 
докосвате

Лек удар
Ударете 
леко 
с пръст

Натиснете и задръжте 
5 секунди
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 Изберете език и часова зона, задайте датата и часа.
Плъзнете в списъците с елементи, за да превъртите и направете своя избор. 
Натиснете елемент, за да го изберете и след това натиснете [Next] (Следващ). 
За да превъртате по-бързо, ударете леко списъците с елементи.

 Свържете своя акаунт в Sony Entertainment Network със 
системата PS Vita.

Ако вече имате акаунт
Необходима ви е връзка с интернет, за да свържете своя акаунт в Sony Entertainment Network 
със своята система PS Vita и да получите достъп до услугите PSNSM. Ако не можете да се 
свържете с интернет, трябва да настроите системата си както е обяснено в “Ако нямате 
акаунт или ако искате да си регистрирате акаунт по-късно”.

	Натиснете [Yes, I do] (Да), [Use] (Използвам) и след това натиснете [Next] (Напред).

	Свържете се с интернет, като изберете точка за достъп от екрана за Wi-Fi настройки.

	Въведете информацията за своя акаунт в Sony Entertainment Network. 
Натиснете в полето за въвеждане на текст и след това въведете текста с помощта на 
клавиатурата, която се показва.

Ако след изпълнението на стъпка се наложи да надстроите системния софтуер , изберете 
[Set Later] (Укажи по-късно) и след това [Next] (Напред). 
За да продължите с настройката, следвайте инструкциите на екрана.

Свързване към интернет
Когато е необходима връзка с интернет, системата ви автоматично търси Wi-Fi точки за 
достъп, след което се показва екрана за настройки на Wi-Fi. Свържете се с интернет на място, 
където има Wi-Fi точка за достъп, която можете да използвате. За подробности относно 
свързването с Wi-Fi точка за достъп, направете справка с документацията за точки за достъп 
или се свържете с доставчика на услугата или лицето, което я е настроило.Открити са точки за достъп



Създаване на акаунт в Sony Entertainment Network

Можете да създадете акаунт от  (Settings) (Настройки) > [Start] (Стартирай) > [PSNSM] > [Sign Up] (Регистрация) след завършване на 
първоначалната настройка.

 Можете да свържете само един акаунт със система PS Vita.
 Можете също да създадете акаунт с помощта на системата PlayStation®3 или компютър. Създаденият акаунт може да се свърже със 

система PS Vita.
 За да създадете акаунт (подакаунт) за потребители под определена възраст, трябва първо да създадете акаунт за родител или 

настройник (главен акаунт) с помощта на системата PS3™ или компютър. За подробности се обърнете към Ръководство за потребителя.

Начален екран

Ако нямате акаунт или ако искате да си регистрирате акаунт по-късно
Настройте своята система PS Vita за пробно ползване на услугите PSNSM. За да се възползвате 
напълно от функциите на PSNSM, трябва да си регистрирате акаунт в Sony Entertainment Network.
	Натиснете [No, I don’t] (Не) и след това [Next] (Следващ). Следвайте инструкциите на екрана.

 Завършете първоначалните настройки.
За да завършите първоначалната настройка на системата PS Vita, докоснете [OК]. 
Ще се възпроизведе въвеждаща видео презентация.
Можете да имате достъп до приложения за системата PS Vita от началния екран.

Задаване на родителски контрол
Част от съдържанието на PS Vita може да не е подходящо за детето ви. По-голямата част от 
съдържанието на PS Vita се оценява от независим орган за оценка. За да сте сигурни, че детето 
ви има достъп само до съдържание с подходяща оценка, просто задайте правилния родителски 
контрол преди да оставите детето си да играе за първи път. Родителският контрол може също 
да ви помогне да зададете времеви ограничения за игрите на детето ви. Можете да зададете 
родителския контрол в  (Parental Controls) (Родителски контрол) на вашата PS Vita.
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Зареждане

Бутон захранване

AC адаптер

USB кабел Захранващ 
кабел

Електрически контакт

Зареждане
За да заредите своята система PS Vita, свържете я с източник на захранване, както е 
показано на схемата отляво. Докато системата се зарежда, индикаторът за захранване свети 
в  оранжево. За подробности, включително приблизително време за зареждане, се 
обърнете към Ръководството за потребителя.

Проверете състоянието на своята система PS Vita, като погледнете как индикаторът за 
захранване свети или мига

Свети в зелено Системата е включена.

Мига в зелено Системата влиза в режим на готовност/ изключена.

Мига бавно в зелено Зарядът на батерията е нисък.

Свети в оранжево Системата се зарежда.

Когато натиснете и задържите бутона  (захранване) за пет секунди и индикаторът за 
захранване мига в  оранжево, зарядът на батерията е твърде нисък, за да се включи 
системата PS Vita. Заредете системата за около 30 минути преди да включите системата.

Индикатор за
захранване



Използване на екрана
Когато натиснете икона за приложение на началния екран, излиза екранът LiveArea™ на приложението. 
На екрана на LiveArea™ натиснете портала, за да стартирате приложението. Едновременно може да отворите няколко приложения. 
На началния екран може да отворите максимално 10 страници.

Начален екран

Екран LiveArea™ Екран с приложения

Прокарване на 
пръст (затваряне)

Бутон PS
(връщате се на екрана на LiveArea™)

Портал

Натискане Натискане

Приложение
Лек удар
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Информационна лента
Най-горе на началния екран можете да проверите състоянието на своята система PS Vita.

Статус на комуникациите на  
PS Vita системата

Активни приложения Статус на изходящ 
аудиосигнал

Оставащ заряд  
на батерията

Индикатор за известия
Натиснете индикатора за известия, за 
да видите новата информация.
Когато бъде получено известие или 
друга нова информация, като например 
съобщение, индикаторът за известия, 
разположен до индикатора за 
захранване върху системата мига бавно 
в  синьо.

Поставена карта за  
PS Vita

Индикатор за захранване
Индикатор  
за известия



Играене на игри

Слот за карта за PlayStation®Vita

 Поставете картата PlayStation®Vita.
Вашата карта за PS Vita съдържа софтуер във формат за PS Vita. Когато картата за PS Vita 
бъде поставена, иконата на играта се показва на началния екран.

 Стартирайте играта.
Натиснете иконата на играта на началния екран. Излиза екранът LiveArea™ за играта.  
Ако сте свързани с интернет, различни подробности, например последната информация за 
играта, се показват на екрана LiveArea™. 
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 Започнете игра.
Натиснете [Start] (Стартирай) на портала на екрана LiveArea™.

Запазване на данни за игра
Как да запазите данните зависи от конкретната игра. За повече информация вижте 
инструкциите на играта.
Ако използвате запазени данни от карта памет, карта PS Vita или от друга PS Vita система, 
е възможно понякога да не можете да спечелите трофеи или да запазите данни.
Вижте ръководството за потребителя за повече информация относно запазването на  
данни и трофеи.

 Спиране на играта.
Натиснете бутона  (PS), за да се върнете на екрана LiveArea™, а след това прокарайте 
пръст по екрана.



Поставяне и изваждане на картата за PS Vita

Капаче на слота 
за карта PS Vita

Карта PS Vita 
(отпред)

Индикатор за 
достъпа до карта 
PS Vita

Отворете капачето на слота за картата за PS Vita нагоре и след това поставете картата.
За да извадите картата за PS Vita, натиснете я така, че да се освободи от слота.
Не вадете картата PS Vita, докато индикаторът за достъп мига.

Изтегляне (закупуване) на игри и съдържание от PlayStation®Store

PlayStation®Store разполага с голямо разнообразие от съдържание, което не можете да 
намерите никъде другаде, включително игри, безплатни пробни версии на най-новите 
заглавия, добавки към игри, които правят игрите, които имате, дори по-забавни, 
и видеоклипове за закупуване или вземане под наем.

За да използвате PlayStation®Store ви е необходим акаунт в Sony Entertainment Network 
и връзка с интернет. За изтеглянето на някои видове съдържание е необходима карта 
памет.

Използване на карта с памет

Изглед отзад Вашата система PS Vita включва вградена вътрешна карта памет. Можете да започнете 
да играете игри и да използвате приложения, които изискват карта памет, веднага след 
като закупите системата. Закупете отделна карта памет, когато вътрешната карта памет 
се запълни, или за игри, съдържание или добавки към игри, които изискват повече 
пространство.
След като закупите нова карта памет, следвайте стъпките по-долу, за да преместите 
данните от вътрешната памет към новата карта памет.
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	Поставяйте картата памет само когато вашата система PS Vita е изключена. 
Поставянето и изваждането на картата памет докато захранването е включено може да 
доведе до повреждане или загуба на данните.

	Включете своята система PS Vita и следвайте екранните инструкции, за да преместите 
данните. След като данните бъдат преместени, системата автоматично ще се рестартира.

Изключване

Изключване на екрана, докато приложението е още активно (режим на готовност)
Натиснете  бутона (захранване). Индикаторът за захранване ще мига в  зелено, а системата след това ще влезе в режим на готовност.
За да излезете от режим на готовност, натиснете  бутона (захранване) отново или натиснете  бутона (PS).

Пълно изключване на захранването
Натиснете и задръжте бутона  (захранване) за 2 секунди и след това натиснете [Power Off] (Изкл. захранване). 
Когато следващия път включвате системата, натиснете и задръжте бутон  (захранване) за две секунди.

  След като картата памет бъде поставена правилно, данните ще се съхраняват на 
нея, а не на вътрешната карта памет. Мястото, където се съхраняват данните, не 
може да се промени, докато поставената карта памет не бъде извадена.

 Докато картата памет се поставя, вътрешната памет е недостъпна.

Капаче на слота 
за карта памет

Карта памет 
(отпред)
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Безопасност и поддръжка
Съдържа инструкции и препоръки за безопасното използване на PS Vita системата, спецификациите на системата и 
информация за техническото обслужване.
Преди да използвате този продукт, прочетете внимателно безопасност и поддръжка и го запазете, за да можете да 
правите справки с него и в бъдеще.

Ръководство за потребителя
За да прочетете Ръководство за потребителя, докоснете бутона  (User’s Guide) (Ръководство за потребителя) на 
екрана  (Settings) (настройки) LiveArea™. За да можете да прочетете Ръководство за потребителя, се нуждаете от 
интернет връзка. Можете да прочетете Ръководство за потребителя и като посетите следния уеб сайт:
eu.playstation.com/psvita/support/manuals/

Дизайнът и спецификациите могат да се променят без предизвестие.
Информацията относно функционалността на системата и изображенията, публикувани в настоящия документ, може да се 
различават от информацията за вашата PS Vita система в зависимост от използваната версия на софтуера на системата.
Освен това, илюстрациите и снимките на екрана, използвани в това ръководство, могат да се различават от реалния продукт.

“ ”, “PlayStation” и “ ” са регистрирани търговски марки на Sony Computer Entertainment Inc.
“PS3”, “ ”, “LIVEAREA” и “PSN” са търговски марки на същото дружество.
“SONY” и “ ” са регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
“Sony Entertainment Network” е търговска марка на същата компания.

PSNSM и PlayStation®Store се управляват от общите условия и не са налични във всички страни и на всички езици. 
За подробности посетете eu.playstation.com/legal. Необходима е безжична връзка с интернет. Потребителите носят 
отговорност за таксите за широколентова интернет връзка. Потребителите трябва да имат навършени 7 години, а за тези на 
възраст под 18 се изисква разрешение от родителите. За някои видове съдържание и услуги се изисква допълнително 
заплащане. Ако настройвате системата PS Vita за дете, моля, използвайте подакаунт и функциите за родителски контрол.


