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První použití systému PlayStation®Vita

 Zapněte systém PS Vita.
Při prvním zapínání systému stiskněte a podržte tlačítko  (napájení) po dobu pěti sekund.
Po zapnutí se kontrolka napájení vedle tlačítka  (napájení) rozsvítí  zeleně.
Když kontrolka napájení pomalu bliká  zeleně nebo bliká  oranžově, nabijte systém tak, jak je 
popsáno v části „Nabíjení“ v této příručce.

 Začněte nastavovat systém PS Vita.
Počáteční nastavení je možné provést tažením prstu z pravé strany nahoře směrem doleva dolů po 
dotykové obrazovce, jak je uvedeno na ilustraci vlevo.

Gesta na dotykové obrazovce

Klepnutí
Lehce se dotkněte 
obrazovky a pak 
prst zase 
zvedněte.

Potažení
Posuňte prst, 
zatímco se 
dotýkáte 
obrazovky.

Posunutí
Lehce 
posuňte 
prstem po 
obrazovce.

Stiskněte na 
5 sekund



CZ

 Zvolte jazyk, časové pásmo, datum a čas.
Potažením posouvejte seznamy položek a vyhledejte v nich požadované volby. 
Klepnutím vyberte požadovanou položku a pak klepněte na možnost [Next] (Další). 
Chcete-li se v seznamu položek posouvat rychleji, můžete jím listovat.

 Propojte se svým systémem PS Vita Sony Entertainment 
Network account (účet Sony Entertainment Network).

Pokud již účet máte
K připojení Sony Entertainment Network account (účtu Sony Entertainment Network) k systému 
PS Vita potřebujete připojení k internetu a přístup ke službám PSNSM. Pokud se nemůžete připojit k 
internetu, musíte systém nastavit tak, jak se popisuje v části „Pokud nemáte account (účet) nebo si 
chcete account (účet) zaregistrovat později“.

	Klepněte na možnost [Yes, I do] (Ano), [Use] (Použít) a nakonec klepněte na možnost [Next] 
(Další).

	Výběrem přístupového bodu na obrazovce nastavení sítě Wi-Fi se připojte k Internetu.

	Zadejte podrobnosti svého Sony Entertainment Network account (účtu Sony Entertainment 
Network). Klepněte na pole pro zadávání textu a poté zadejte text pomocí zobrazené 
klávesnice.

Pokud je po kroku , otřeba aktualizace system software (systémového softwaru), vyberte 
možnost [Set Later] (Nastavit později) a poté možnost [Next] (Další). Pokračujte v nastavení podle 
pokynů uvedených na obrazovce.

Připojení k Internetu
Pokud se vyžaduje připojení k internetu, váš systém automaticky vyhledá přístupové body Wi-Fi a 
poté se objeví obrazovka Wi-Fi Settings (Nastavení Wi-Fi). Na místě s přístupovým bodem Wi-Fi, který 
můžete použít, se připojte k internetu. Podrobné informace o připojení k přístupovému bodu Wi-Fi 
najdete v dokumentaci k přístupovému bodu nebo vám je sdělí poskytovatel služeb či osoba, která 
jej nastavila.Nalezené přístupové body



Vytvoření Sony Entertainment Network account (účtu Sony Entertainment Network).
Vytvoření account (účtu) je možné v sekci  (Settings) (Nastavení) > [Start] (Spustit) > [PSNSM] > [Sign Up] (Zaregistrovat) po dokončení 
počátečního nastavení.

 K systému PS Vita je možné připojit pouze jeden account (účet).
 Máte také možnost account (účet) vytvořit prostřednictvím systému PlayStation®3 nebo počítače. Vytvořený account (účet) je možné 

připojit k systému PS Vita.
 Pokud chcete vytvořit account (účet) (sub account (vedlejší účet)) pro uživatele, kteří nedosáhli určitého věku, musíte nejprve vytvořit 

account (účet) pro rodiče či opatrovníka (master account (hlavní účet)) prostřednictvím systému PS3™ nebo počítače. Podrobné 
informace najdete v uživatelské příručce.

Domovská obrazovka

Pokud nemáte account (účet) nebo si chcete account (účet) zaregistrovat později
Nastavte systém PS Vita na zkušební použití služeb PSNSM. Abyste funkce služby PSNSM plně využili, 
musíte mít zaregistrovaný Sony Entertainment Network account (účet Sony Entertainment Network).

	Klepněte na položky [No, I don’t] (Ne) a poté [Next] (Další).  
Postupujte podle pokynů na obrazovce.

 Dokončete počáteční nastavení.
Klepnutím na možnost [OK] dokončíte počáteční nastavení systému PS Vita. Přehraje se  
úvodní video.
Aplikace systému PS Vita můžete otvírat z domovské obrazovky.

Nastavení rodičovské kontroly
Některý obsah pro systém PS Vita nemusí být pro vaše dítě vhodný. Většinu obsahu pro systém 
PS Vita hodnotí nezávislý hodnotící orgán. Aby vaše dítě mělo přístup jen k patřičně vyhodnocenému 
obsahu, stačí nastavit rodičovskou kontrolu před tím, než necháte svoje dítě poprvé hrát. Díky 
rodičovským kontrolám je také možné nastavit časové limity, kdy smí dítě hrát. Rodičovské kontroly 
na systému PS Vita můžete nastavit v sekci  (Parental Controls) (Rodičovské kontroly).



CZ

Nabíjení

Tlačítko napájení
Kontrolka napájení

Adaptér AC

Kabel USB Síťový kabel AC

Elektrická zásuvka

Nabíjení
Pokud chcete systém PS Vita nabíjet, připojte jej ke zdroji napájení podle obrázku nalevo. Zatímco 
se systém nabíjí, kontrolka napájení svítí  oranžově. Podrobné informace včetně přibližných časů 
nabíjení najdete v uživatelské příručce.

Stav systému PS Vita můžete sledovat na základě toho, jak svítí nebo bliká kontrolka 
napájení.

Svítí zeleně Systém je zapnutý.

Bliká zeleně Systém přechází do pohotovostního režimu / režimu vypnutí.

Pomalu bliká zeleně Úroveň nabití baterie je nízká.

Svítí oranžově Systém se nabíjí.

Když stisknete a podržíte tlačítko  (napájení) na dobu pěti sekund a kontrolka napájení bliká 
 oranžově, je úroveň nabití baterie systému PS Vita příliš nízká. Nabíjejte systém zhruba 

30 minut, než systém zapnete.



Použití obrazovky
Po klepnutí na ikonu některé aplikace na domovské obrazovce se otevře obrazovka LiveArea™ dané aplikace. 
Na obrazovce LiveArea™ spustíte aplikaci klepnutím na bránu. Můžete spouštět několik aplikací současně. 
Na domovské obrazovce můžete mít maximálně 10 stránek.

Domovská obrazovka

Obrazovka LiveArea™ Obrazovka aplikací

Sloupnutí 
(zavření)

Tlačítko PS
(Návrat na obrazovku LiveArea™)

Brána

Klepnutí Klepnutí

Aplikace
Posouvání



CZ

Informační pruh
Stav systému PS Vita je možné zkontrolovat nahoře na domovské obrazovce.

Komunikační stav 
systému PS Vita

Aktivní aplikace Stav zvukového výstupu

Zbývající kapacita 
baterie

Ukazatel upozornění
Klepnutím na ukazatel upozornění 
zobrazíte nové informace.
Když je přijato upozornění nebo jiná nová 
informace, jako například zpráva, ukazatel 
upozornění vedle kontrolky napájení na 
horní části systému pomalu bliká  

 modře.

Vložená karta PS Vita

Kontrolka napájení

Ukazatel upozornění



Hraní her

Slot karty PlayStation®Vita

 Vložte kartu PlayStation®Vita.
Karta PS Vita obsahuje software ve formátu systému PS Vita. Po vložení karty PS Vita se na 
domovské obrazovce zobrazí ikona hry.

 Spusťte hru.
Na domovské obrazovce klepněte na ikonu dané hry. Otevře se obrazovka LiveArea™ dané hry.  
Jste-li připojeni k Internetu, na obrazovce LiveArea™ se zobrazí různé podrobnosti, například 
nejnovější informace o hře.



CZ

 Začněte hrát hru.
Klepněte na položku [Start] (Spustit) na bráně na obrazovce LiveArea™.

Uložení dat hry
Způsob uložení dat závisí na konkrétní hře. Podrobnosti naleznete v pokynech pro danou hru.
Použijete-li data, která jste uložili na paměťovou kartu nebo kartu PS Vita v jiném systému PS Vita, 
nemusí být možné získávat trofeje nebo data znovu uložit. 
Podrobnosti o uložených datech a trofejích naleznete v uživatelské příručce.

 Ukončete hru.
Stisknutím tlačítka  (PS) se vraťte na obrazovku LiveArea™ a pak obrazovku sloupněte.



Vložení či vyjmutí karty PS Vita

Kryt slotu karty 
PS Vita

Karta PS Vita  
(přední strana)

Kontrolka přístupu 
na kartu PS Vita

Otevřete kryt slotu karty PS Vita směrem nahoru a poté vložte kartu.
Pokud chcete kartu PS Vita vyjmout, uvolněte ji ze slotu stisknutím.
Neodebírejte kartu PS Vita ve chvíli, kdy bliká kontrolka přístupu.

Stahování (kupování) her a obsahu z obchodu PlayStation®Store

Obchod PlayStation®Store nabízí širokou škálu obsahu, který nemůžete koupit nikde jinde, 
včetně her, bezplatných zkušebních verzí nejnovějších titulů, herních doplňků, díky kterým jsou 
hry ještě zábavnější, a videí, která lze zakoupit nebo zapůjčit.

Pokud chcete obchod PlayStation®Store využívat, potřebujete Sony Entertainment Network 
account (účet služby Sony Entertainment Network) a připojení k internetu. Ke stahování obsahu 
je zapotřebí paměťová karta.

Použití paměťové karty

Pohled ze zadní strany
Součástí systému PS Vita je vestavěná interní paměťová karta. Hrát hry a používat aplikace 
vyžadující paměťovou kartu můžete začít ihned po zakoupení systému. Po zaplnění interní 
paměťové karty nebo na hry, různý obsah či herní záplaty vyžadující více místa si zakupte 
samostatnou paměťovou kartu.
Po zakoupení nové paměťové karty podle kroků uvedených níže přesuňte data z interní 
paměťové karty na novou paměťovou kartu.



CZ

	Paměťovou kartu vkládejte pouze v případě, že je napájení systému PS Vita vypnuté. 
Vložení či vyjmutí paměťové karty při zapnutém napájení může vést k poškození nebo 
ztrátě dat.

	Zapněte systém PS Vita a poté podle pokynů na obrazovce přesuňte data. 
Po přesunutí dat se systém automaticky restartuje.

Vypnutí napájení

Vypnutí obrazovky při aktivní aplikaci (pohotovostní režim)
Stiskněte tlačítko  (napájení). Kontrolka napájení bude blikat  zeleně a systém přejde do pohotovostního režimu.
Pokud chcete pohotovostní režim ukončit, stiskněte tlačítko  (napájení) ještě jednou nebo stiskněte tlačítko  (PS).

Úplné vypnutí
Stiskněte tlačítko  (napájení) a po dobu dvou sekund je držte. Pak klepněte na možnost [Power Off] (Vypnout). 
Při příštím zapnutí systému stiskněte tlačítko  (napájení) a dvě sekundy je držte.

  Jakmile je paměťová karta řádně vložena, budou se data ukládat na ni, nikoli na interní 
paměťovou kartu. Toto umístění, kam se ukládají data, nelze změnit, dokud nebude 
vložená paměťová karta vyjmuta.

  Při vkládání paměťové karty je interní paměť nepřístupná.

Kryt slotu 
paměťové karty

Paměťová karta 
(zepředu)
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Bezpečnostní příručka
Obsahuje pokyny pro bezpečné použití systému PS Vita, technické parametry systému a informace o servisu.  
Před použitím tohoto produktu si bezpečnostní příručku pozorně přečtěte a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Uživatelská příručka
Pokud si chcete přečíst uživatelskou příručku, klepněte na obrazovce  (Settings) (Nastavení) LiveArea™ na možnost  

 (User’s Guide) (Uživatelská příručka). Ke čtení uživatelské příručky je potřeba připojení k internetu. Uživatelskou příručku  
si můžete přečíst také na této adrese:
eu.playstation.com/psvita/support/manuals/

Vzhled a technické parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Informace o funkcích systému a obrázky uvedené v tomto dokumentu se mohou od vašeho konkrétního systému PS Vita lišit, 
v závislosti na použité verzi systémového softwaru.
Od skutečného produktu se mohou lišit i ilustrace a snímky obrazovky uvedené v této příručce.

„ “, „PlayStation“ a „ “ jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Sony Computer Entertainment Inc.
„PS3“, „ “, „LIVEAREA“ a „PSN“ jsou ochranné známky téže společnosti.
„SONY“ a „ “ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
„Sony Entertainment Network“ je obchodní známka té samé společnosti.

Na službu PSNSM a obchod PlayStation®Store se vztahují podmínky použití a nejsou dostupné ve všech zemích a jazycích. Podrobné 
informace naleznete na adrese eu.playstation.com/legal. Je požadováno bezdrátové připojení k internetu. Poplatky za 
vysokorychlostní připojení k internetu hradí uživatelé. Uživatelé musí být ve věku 7 a více let a uživatelé mladší 18 let potřebují 
souhlas rodičů. Určitý obsah či služby jsou zpoplatněny. Pokud nastavujete systém PS Vita pro dítě, použijte funkce sub-account 
(vedlejšího účtu) a rodičovské kontroly.


