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Χρήση του συστήματος PlayStation®Vita για πρώτη φορά

 Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita.
Κατά την ενεργοποίηση του συστήματος για πρώτη φορά, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί   

 (λειτουργίας) για πέντε δευτερόλεπτα. Όταν το σύστημα ενεργοποιηθεί, η ένδειξη λειτουργίας 
δίπλα από το κουμπί  (λειτουργίας) θα ανάψει με πράσινο χρώμα .
Όταν η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει αργά με πράσινο  ή πορτοκαλί  χρώμα, φορτίστε το 
σύστημα όπως περιγράφεται στην ενότητα “Φόρτιση” αυτού του οδηγού.

 Ξεκινήστε τη διαμόρφωση του συστήματος PS Vita.
Για να πραγματοποιήσετε τις αρχικές ρυθμίσεις, σύρετε το δάχτυλό σας από την επάνω δεξιά στην 
κάτω αριστερή γωνία της οθόνης αφής (“αλλάζοντας σελίδα” στην οθόνη) όπως φαίνεται στην 
εικόνα αριστερά.

Χειρονομίες οθόνης αφής

Πάτημα
Πατήστε ελαφρά και 
μετά σηκώστε το 
δάχτυλό σας

Σύρσιμο
Ολίσθηση ενώ 
αγγίζετε

Μετακίνηση
Μετακινήστε 
απότομα και 
ελαφρά

Πατήστε για 5 
δευτερόλεπτα
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 Επιλέξτε τη γλώσσα, τη ζώνη ώρας και την ημερομηνία και ώρα.
Σύρετε τις λίστες στοιχείων για κύλιση και εύρεση της επιλογής σας. 
Πατήστε ένα στοιχείο για να το επιλέξετε και μετά πατήστε [Next] (Επόμενο). 
Για γρήγορη κύλιση, μετακινήστε τη λίστα στοιχείων.

 Συνδέστε το Sony Entertainment Network account (λογαριασμό 
Sony Entertainment Network) με το σύστημα PS Vita.

Στην περίπτωση που ήδη έχετε λογαριασμό
Για να συνδέσετε το λογαριασμό Sony Entertainment Network με το σύστημα PS Vita και για να 
έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες PSNSM, θα χρειαστείτε σύνδεση στο Internet. Αν δεν μπορείτε να 
συνδεθείτε στο Internet, θα πρέπει να ρυθμίσετε το σύστημά σας, όπως περιγράφεται στην 
ενότητα “Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό ή θέλετε να δημιουργήσετε λογαριασμό αργότερα”.

	Πατήστε [Yes, I do] (Ναι, έχω), [Use] (Χρήση) και, στη συνέχεια, [Next] (Επόμενο).

	Επιλέξτε σημείο πρόσβασης στην οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi για να συνδεθείτε στο Internet.

	Εισαγάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού Sony Entertainment Network που διαθέτετε.  
Πατήστε το πεδίο εισαγωγής κειμένου και γράψτε με το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται.

Εάν μετά από το βήμα , απαιτείται ενημέρωση λογισμικού συστήματος, επιλέξτε [Set Later] 
(Ρύθμιση αργότερα) και πατήστε [Next] (Επόμενο).  
Για να συνεχίσετε τις ρυθμίσεις, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Σύνδεση στο Internet
Όταν απαιτείται σύνδεση στο Internet, το σύστημά σας αναζητάει αυτόματα σημεία πρόσβασης 
Wi-Fi και εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi. Συνδεθείτε στο Internet από μια τοποθεσία όπου 
υπάρχει σημείο πρόσβασης Wi-Fi, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Για λεπτομέρειες 
σχετικά με τη σύνδεση σε ένα σημείο πρόσβασης Wi-Fi, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του σημείου 
πρόσβασης ή επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών ή το άτομο που το εγκατέστησε.Σημεία πρόσβασης που βρέθηκαν



Δημιουργία λογαριασμού Sony Entertainment Network
Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό από το μενού  (Settings) (Ρυθμίσεις) > [Start] (Έναρξη) > [PSNSM] > [Sign Up] (Εγγραφή), αφού 
πρώτα ολοκληρώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις του συστήματος.

 Μπορείτε να συνδέσετε μόνο έναν λογαριασμό στο σύστημα PS Vita.
 Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό μέσω του συστήματος PlayStation®3 ή του υπολογιστή σας. Ο λογαριασμός που 

δημιουργήσατε μπορεί να συνδεθεί με ένα σύστημα PS Vita.
 Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό (δευτερεύων λογαριασμός) για χρήστες κάτω από μια ορισμένη ηλικία, πρέπει πρώτα να 

δημιουργήσετε ένα λογαριασμό για γονέα ή κηδεμόνα (κύριος λογαριασμός) μέσω του συστήματος PS3™ ή του υπολογιστή σας. Για 
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης.

Αρχική οθόνη

Αν δεν έχετε λογαριασμό ή θέλετε να δημιουργήσετε λογαριασμό αργότερα
Ρυθμίστε το σύστημα PS Vita για να χρησιμοποιήσετε δοκιμαστικά τις υπηρεσίες PSNSM. Για να 
αξιοποιήσετε πλήρως τις υπηρεσίες PSNSM, πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Sony 
Entertainment Network.
	Πατήστε [No, I don’t] (Όχι, δεν έχω) και μετά πατήστε [Next] (Επόμενο).  

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

 Ολοκληρώστε την αρχική διαμόρφωση.
Πατήστε [OK] για να ολοκληρώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις του συστήματος PS Vita. Θα δείτε ένα 
εισαγωγικό βίντεο.
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις εφαρμογές του συστήματος PS Vita από την αρχική οθόνη.

Ρύθμιση γονικού ελέγχου
Ενδέχεται κάποιο περιεχόμενο του PS Vita να μην είναι κατάλληλο για το παιδί σας. Για το 
μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου PS Vita, η διαβάθμιση πραγματοποιείται από έναν 
ανεξάρτητο φορέα. Για να διασφαλίσετε ότι το παιδί σας έχει πρόσβαση μόνο σε κατάλληλο 
περιεχόμενο, ρυθμίστε απλώς τον σχετικό γονικό έλεγχο πριν αφήσετε το παιδί σας να παίξει για 
πρώτη φορά. Μέσω του γονικού ελέγχου, μπορείτε να καθορίσετε τα χρονικά όρια που θα μπορεί 
να παίζει το παιδί σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το γονικό έλεγχο στο μενού  (Parental Controls) 
(Γονικός έλεγχος) στο PS Vita.
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Φόρτιση

Κουμπί λειτουργίας

Ένδειξη λειτουργίας

Τροφοδοτικό 
εναλλασσόμενου 

ρεύματος

Καλώδιο 
USB

Καλώδιο 
εναλλασσόμενου 

ρεύματος

Ηλεκτρική πρίζα

Φόρτιση
Για να φορτίσετε το σύστημα PS Vita, συνδέστε το σε μια πηγή τροφοδοσίας όπως φαίνεται στο 
διάγραμμα αριστερά. Όσο το σύστημα φορτίζεται, η ένδειξη λειτουργίας ανάβει με πορτοκαλί 
χρώμα . Για λεπτομέρειες σχετικά με τους χρόνους φόρτισης κατά προσέγγιση, ανατρέξτε στον 
Οδηγό χρήσης.

Για να ελέγξετε την κατάσταση του συστήματος PS Vita, θα πρέπει να δείτε τον τρόπο που 
ανάβει ή αναβοσβήνει η ένδειξη λειτουργίας

Η ένδειξη ανάβει με πράσινο 
χρώμα Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο.

Η ένδειξη αναβοσβήνει με 
πράσινο χρώμα

Το σύστημα μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής/
απενεργοποιείται.

Η ένδειξη αναβοσβήνει αργά με 
πράσινο χρώμα Η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή.

Η ένδειξη ανάβει με πορτοκαλί 
χρώμα Το σύστημα φορτίζεται.

Όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί  (λειτουργίας) για πέντε δευτερόλεπτα και η ένδειξη 
λειτουργίας αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα , η στάθμη της μπαταρίας είναι πολύ 
χαμηλή για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση του συστήματος PS Vita. Φορτίστε το σύστημα 
για περίπου 30 λεπτά προτού ενεργοποιήσετε το σύστημα.



Χρήση της οθόνης
Όταν πατήστε το εικονίδιο για μια εφαρμογή στην αρχική οθόνη, εμφανίζεται η οθόνη LiveArea™ της εφαρμογής. 
Στην οθόνη LiveArea™, πατήστε την πύλη για να ξεκινήσετε την εφαρμογή. Μπορείτε να εκτελείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα. 
Η αρχική οθόνη μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 10 σελίδες.

Αρχική οθόνη

Οθόνη LiveArea™ Οθόνη εφαρμογής

Αλλαγή σελίδας 
(κλείσιμο)

Πλήκτρο PS
(Επιστροφή στην οθόνη LiveArea™)

Πύλη

Πάτημα Πάτημα

Εφαρμογή
Μετακίνηση
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Γραμμή πληροφοριών
Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του συστήματος PS Vita από το επάνω μέρος της αρχικής οθόνης.

Κατάσταση επικοινωνίας 
συστήματος PS Vita

Ενεργές εφαρμογές Κατάσταση 
εξόδου ήχου

Εναπομένουσα 
φόρτιση μπαταρίας

Ένδειξη ειδοποιήσεων
Πατήστε την ένδειξη ειδοποιήσεων για να 
δείτε τις νέες πληροφορίες.
Όταν λαμβάνετε μια ειδοποίηση ή 
οποιαδήποτε άλλη νέα πληροφορία 
όπως ένα μήνυμα, η ένδειξη 
ειδοποιήσεων δίπλα στην ένδειξη 
λειτουργίας στο πάνω μέρος του 
συστήματος αναβοσβήνει αργά με μπλε 
χρώμα .

Tοποθετημένη κάρτα 
PS Vita

Ένδειξη λειτουργίας
Ένδειξη 
ειδοποιήσεων



Παιχνίδια

Είσοδος κάρτας PlayStation®Vita

 Εισαγάγετε την κάρτα PlayStation®Vita.
Η κάρτα σας PS Vita περιέχει λογισμικό μορφής PS Vita. Όταν τοποθετήσετε μια κάρτα PS Vita, το 
εικονίδιο για το παιχνίδι εμφανίζεται στην αρχική οθόνη.

 Ξεκινήστε το παιχνίδι.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο για το παιχνίδι. Εμφανίζεται η οθόνη LiveArea™ για το 
παιχνίδι. Αν είστε συνδεδεμένοι στο Internet, στην οθόνη LiveArea™ εμφανίζονται διάφορες 
λεπτομέρειες, όπως οι πιο πρόσφατες πληροφορίες για το παιχνίδι.
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 Ξεκινήστε να παίζετε το παιχνίδι.
Πατήστε [Start] (Έναρξη) στην πύλη στην οθόνη LiveArea™.

Αποθήκευση δεδομένων για ένα παιχνίδι
Ο τρόπος αποθήκευσης δεδομένων εξαρτάται από το παιχνίδι. Για λεπτομέρειες, δείτε τις 
οδηγίες για το παιχνίδι.
Αν χρησιμοποιείτε τα αποθηκευμένα δεδομένα στην κάρτα μνήμης ή στην κάρτα PS Vita σε 
διαφορετικό σύστημα PS Vita, ίσως υπάρξουν φορές που δεν είναι δυνατό να κερδίσετε τρόπαια 
ή να αποθηκεύσετε τα δεδομένα. Δείτε τον Οδηγό χρήσης για λεπτομέρειες σχετικά με τα 
αποθηκευμένα δεδομένα και τρόπαια.

 Βγείτε από το παιχνίδι.
Πατήστε το πλήκτρο  (PS) για επιστροφή στην οθόνη LiveArea™ και μετά αλλάξτε σελίδα  
στην οθόνη.



Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας PS Vita

Κάλυμμα υποδοχής 
κάρτας PS Vita

Κάρτα PS Vita 
(μπροστινή πλευρά)

Ένδειξη πρόσβασης 
στην κάρτα PS Vita

Ανοίξτε προς τα επάνω το κάλυμμα της εισόδου της κάρτας PS Vita και τοποθετήστε την 
κάρτα. Για να αφαιρέσετε την κάρτα PS Vita, πατήστε την προς τα μέσα και αυτή θα βγει από 
την είσοδο. Μην αφαιρέσετε την κάρτα PS Vita όταν αναβοσβήνει η ένδειξη πρόσβασης.

Λήψη (αγορά) παιχνιδιών και περιεχομένου από το PlayStation®Store

Το PlayStation®Store διαθέτει μια μεγάλη γκάμα περιεχομένου που δεν μπορείτε να βρείτε 
αλλού, όπως παιχνίδια, δωρεάν δοκιμαστικές εκδόσεις, πρόσθετα που κάνουν τα παιχνίδια 
σας ακόμη πιο διασκεδαστικά και βίντεο που μπορείτε να αγοράσετε ή να νοικιάσετε.

Για να χρησιμοποιήσετε το PlayStation®Store, πρέπει να διαθέτετε έναν λογαριασμό Sony 
Entertainment Network και μια σύνδεση στο Internet. Για να κατεβάσετε περιεχόμενο, θα 
πρέπει να διαθέτετε κάρτα μνήμης.

Χρήση κάρτας μνήμης

Πίσω όψη Το σύστημα PS Vita περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη εσωτερική κάρτα μνήμης. Μπορείτε 
να αρχίσετε να παίζετε παιχνίδια και να χρησιμοποιείτε εφαρμογές που απαιτούν κάρτα 
μνήμης αμέσως αφού αγοράσετε το σύστημα. Αγοράστε μια ξεχωριστή κάρτα μνήμης όταν 
η εσωτερική κάρτα μνήμης γεμίσει ή θέλετε να κατεβάσετε παιχνίδια, περιεχόμενο ή 
ενημερώσεις κώδικα παιχνιδιών αλλά ο χώρος αποθήκευσης δεν είναι αρκετός.
Αφού αγοράσετε μια νέα κάρτα μνήμης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να 
μεταφέρετε δεδομένα από την εσωτερική μνήμη στη νέα κάρτα μνήμης.
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	Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης μόνο όταν το σύστημα PS Vita είναι απενεργοποιημένο. 
Αν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης ενώ το σύστημα είναι ενεργοποιημένο, 
μπορεί να προκληθεί απώλεια ή καταστροφή δεδομένων.

	 Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να μεταφέρετε 
τα δεδομένα. Αφού μεταφέρετε τα δεδομένα, το σύστημα κάνει αυτόματα επανεκκίνηση.

Απενεργοποίηση του συστήματο

Απενεργοποίηση της οθόνης όσο η εφαρμογή είναι ενεργή (λειτουργία αναμονής)
Πατήστε το κουμπί  (λειτουργίας). Η ένδειξη λειτουργίας θα αναβοσβήσει με πράσινο χρώμα  και το σύστημα θα μεταβεί στη λειτουργία 
αναμονής. Για έξοδο από τη λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί  (λειτουργίας) ξανά ή το κουμπί (PS) .

Πλήρης απενεργοποίηση της ισχύος
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (λειτουργίας) για δύο δευτερόλεπτα και μετά πατήστε [Power Off] (Λειτουργία ανενεργή). 
Όταν ενεργοποιήσετε το σύστημα την επόμενη φορά, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (λειτουργίας) για δύο δευτερόλεπτα.

  Αν τοποθετήσετε σωστά την κάρτα μνήμης, τα δεδομένα θα αποθηκεύονται πλέον σε αυτήν και 
όχι στην εσωτερική κάρτα μνήμης. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη θέση στην οποία 
αποθηκεύονται τα δεδομένα, παρά μόνο αν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης που έχετε 
τοποθετήσει.

  Όσο είναι τοποθετημένη η κάρτας μνήμης, δεν θα έχετε πρόσβαση στην εσωτερική μνήμη.

Κάλυμμα 
υποδοχής κάρτας 
μνήμης

Κάρτα μνήμης 
(πρόσοψη)



© 2014 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

Οδηγός ασφάλειας
Περιέχει προφυλάξεις για την ασφαλή χρήση του συστήματος PS Vita, προδιαγραφές συστήματος και πληροφορίες 
υπηρεσιών. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά τον Οδηγό ασφάλειας και φυλάξτε τον για 
μελλοντική αναφορά.

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
Οι πληροφορίες για τη λειτουργικότητα συστήματος και οι εικόνες που δημοσιεύονται στο παρόν έντυπο ενδεχομένως να διαφέρουν από 
αυτές για το δικό σας σύστημα PS Vita, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού συστήματος που χρησιμοποιείται.
Επίσης, οι απεικονίσεις και εικόνες οθόνης που χρησιμοποιούνται στον παρόντα οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

Tα « », «PlayStation» και « » είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Sony Computer Entertainment Inc.
Τα «PS3», « », «LIVEAREA» και «PSN» είναι εμπορικά σήματα της ίδιας εταιρίας.
Τα «SONY» και « » είναι σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.
Το “Sony Entertainment Network” είναι εμπορικό σήμα της ίδιας εταιρείας.

Οι υπηρεσίες PSNSM και το PlayStation®Store υπόκεινται σε όρους χρήσης και δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες και σε όλες τις γλώσσες. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία eu.playstation.com/legal. Απαιτείται ασύρματη σύνδεση στο 
Internet. Οι χρήστες επιβαρύνονται με τις χρεώσεις ευρυζωνικής σύνδεσης στο Internet. Οι χρήστες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 7ο 
έτος της ηλικίας τους. Για τους χρήστες κάτω των 18 ετών απαιτείται η γονική συναίνεση. Ισχύουν χρεώσεις για συγκεκριμένο περιεχόμενο 
ή/και υπηρεσίες. Αν θέλετε να κάνετε ρυθμίσεις στο σύστημα PS Vita για ένα παιδί, χρησιμοποιήστε έναν δευτερεύοντα λογαριασμό και τις 
λειτουργίες γονικού ελέγχου.

Οδηγός χρήσης
Για να συμβουλευτείτε τον οδηγό χρήσης του συστήματος, πατήστε  (User’s Guide) (Οδηγός χρήσης) στην επιλογή  

 (Settings) (Ρυθμίσεις) της οθόνης LiveArea™. Για να ανοίξετε τον οδηγό χρήσης, χρειάζεστε σύνδεση στο Internet.
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης στην παρακάτω τοποθεσία:
eu.playstation.com/psvita/support/manuals/


