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PlayStation®Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa

 Kytke virta PS Vita -järjestelmään.
Kun kytket järjestelmään virran ensimmäistä kertaa, pidä  (virta) -painiketta painettuna viiden 
sekunnin ajan. Kun virta käynnistyy,  (virta) -painikkeen vieressä oleva virtamerkkivalo muuttuu 
 vihreäksi.

Kun virtamerkkivalo vilkkuu hitaasti  vihreänä tai vilkkuu  oranssina, lataa järjestelmä tämän 
oppaan Lataaminen-osiossa kuvatulla tavalla.

 Aloita PS Vita -järjestelmän asetusten määrittäminen.
Aloita alkuasetusten määrittäminen vetämällä kosketusnäyttöä sormellasi oikeasta yläkulmasta 
vasempaan alakulmaan kuvassa osoitetulla tavalla.

Kosketusnäytön eleet

Napauta
Kosketa kevyesti ja 
nosta sormeasi

Vedä
Kosketa ja liu’uta

Pyyhkäise
Pyyhkäise 
kevyesti

Paina viisi 
sekuntia
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 Valitse kieli, aikavyöhyke sekä päivämäärä ja kellonaika.
Vieritä luetteloita vetämällä ja etsi sopiva vaihtoehto. 
Valitse vaihtoehto napauttamalla sitä ja napauta sitten [Seuraava].
Selaa nopeasti pyyhkäisemällä luetteloa.

 Yhdistä Sony Entertainment Network -tilisi PS Vita 
-järjestelmääsi.

Jos sinulla on jo tili
Tarvitset Internet-yhteyden Sony Entertainment Network -tilin liittämiseen PS Vita -järjestelmääsi ja 
PSNSM-palvelujen käyttämiseen. Jos et voi muodostaa yhteyttä Internetiin, sinun on tehtävä 
järjestelmän määritykset Jos sinulla ei ole tiliä tai haluat luoda tilin myöhemmin -osiossa kuvatulla 
tavalla.

	Napauta [Kyllä], [Käytä] ja sitten [Seuraava].

	Muodosta Internet-yhteys valitsemalla tukiasema Wi-Fi-asetukset-näytössä.

	Anna Sony Entertainment Network -tilisi tiedot. 
Napauta tekstin syöttökenttää, ja anna tiedot näytölle aukeavalla näppäimistöllä.

Jos käyttöjärjestelmä on päivitettävä vaiheen  jälkeen, valitse [Määritä myöhemmin] ja napauta 
[Seuraava]-painiketta. Viimeistele määritys seuraamalla näytön ohjeita.

Internet-yhteyden muodostaminen
Kun Internet-yhteyttä tarvitaan, järjestelmäsi etsii automaattisesti Wi-Fi-tukiasemat ja näyttää 
Wi-Fi-asetukset-ruudun. Muodosta yhteys Internetiin sellaisessa paikassa, jossa käytössäsi on 
Wi-Fi-tukiasema. Lisätietoja yhteyden muodostamisesta Wi-Fi-tukiasemaan saat tukiaseman 
käyttöohjeista tai ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaan tai tukiaseman asentaneeseen henkilöön.Tukiasemia löytyi



Sony Entertainment Network -tilin luominen

Kun alkuasetukset on tehty, voit luoda tilin kohdassa  (Asetukset) > [Käynnistä] > [PSNSM] > [Luo tili].

 Voit liittää PS Vita -järjestelmään vain yhden tilin.
 Voit luoda tilin myös PlayStation®3-järjestelmällä tai tietokoneella. Luodun tilin voi liittää PS Vita -järjestelmään.
 Jos haluat luoda tilin (alatilin) tiettyä ikää nuoremmille käyttäjille, sinun on ensin luotava vanhemman tai huoltajan tili (päätili) 

PS3™-järjestelmällä tai tietokoneella. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

Aloitusnäyttö

Jos sinulla ei ole tiliä tai haluat luoda tilin myöhemmin
Määritä PS Vita -järjestelmä PSNSM-palvelujen kokeilukäyttöä varten. PSNSM-palvelun kaikkien 
ominaisuuksien hyödyntämiseen tarvitset Sony Entertainment Network -tilin.

	Napauta [Ei] ja sen jälkeen [Seuraava] ja seuraa näytössä näkyviä ohjeita.

 Suorita alkumääritys loppuun.
Viimeistele PS Vita -järjestelmän alkuasennus napauttamalla [OK]-painiketta. Näyttöön tulee 
johdantovideo.
PS Vita -järjestelmän sovelluksia käytetään aloitusnäytön kautta.

Lapsilukon asettaminen
Tietty PS Vita -sisältö ei välttämättä sovi lapsellesi. Suurimmalla osalla PS Vita -sisällöstä on 
riippumattoman luokituselimen luokitus. Voit varmistaa, että lapsesi saa ulottuvilleen vain hänelle 
sopivaksi luokiteltua sisältöä, kun määrität järjestelmän lapsilukkoasetuksen oikealle tasolle, ennen 
kuin annat lapsesi pelata. Lapsilukkoasetuksella voi myös asettaa aikarajoja lapsen pelaamiselle. 
Voit määrittää lapsilukkoasetukset PS Vitan  (Lapsilukko) -osiossa.
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Lataaminen

Virtapainike
Virtamerkkivalo

Muuntaja

USB-kaapeli Virtajohto

Pistorasia

Lataaminen
Lataa PS Vita -järjestelmän virta liittämällä se virtalähteeseen vasemmalla olevan kaavion 
osoittamalla tavalla. Kun järjestelmä latautuu, virtamerkkivalo palaa  oranssina. Lisätietoja virran 
lataamisesta ja arvioiduista latausajoista on käyttöoppaassa.

PS Vita -järjestelmän tilan näet siitä, miten sen virtamerkkivalo palaa tai vilkkuu

palaa vihreänä Järjestelmän virta on päällä.

vilkkuu vihreänä Järjestelmä on siirtymässä valmiustilaan tai pois päältä.

vilkkuu hitaasti vihreänä Akun lataus on vähissä.

palaa oranssina Järjestelmän virta latautuu.

Jos painat  (virta) -painiketta viiden sekunnin ajan ja virtamerkkivalo vilkkuu  oranssina, 
akussa on liian vähän virtaa PS Vita -järjestelmän käynnistämiseksi. Lataa järjestelmää noin  
30 minuutin ajan, ennen kuin käynnistät järjestelmän.



Näytön käyttäminen
Kun napautat aloitusnäytössä sovelluksen kuvaketta, näkyviin tulee LiveArea™-näyttö.
Käynnistä sovellus LiveArea™-näytössä napauttamalla porttia. Käynnissä voi olla useita sovelluksia yhtä aikaa.
Aloitusnäytöllä voi olla enintään kymmenen sivua.

Aloitusnäyttö

LiveArea™-näyttö Sovellusnäyttö

Pyyhkäise 
(sulje)

PS-näppäin
(Palaa LiveArea™-näyttöön)

Portti

NapautaNapauta

Sovellus
Pyyhkäise
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Tietopalkki
Voit tarkistaa PS Vita -järjestelmän tilan aloitusnäytön yläreunasta.

PS Vita -järjestelmän 
yhteystila

Käynnissä olevat 
sovellukset

Audioulostulon tila

Akun varaus

Ilmoitusilmaisin
Näet uudet tiedot napauttamalla 
ilmoitusilmaisinta.
Kun vastaanotat ilmoituksen tai uusia 
tietoja, kuten viestin, järjestelmän 
yläosassa olevan virtamerkkivalon 
vieressä oleva ilmoituksen merkkivalo 
vilkkuu hitaasti  sinisenä.

Järjestelmään asetettu 
PS Vita -kortti

Virtamerkkivalo
Ilmoituksien
merkkivalo



Pelien pelaaminen

PlayStation®Vita -korttipaikka

 Aseta PlayStation®Vita-kortti.
PS Vita -kortti sisältää PS Vita -muotoisen ohjelmiston. Kun PS Vita -kortti asetetaan järjestelmään, 
pelin kuvake tulee näkyviin aloitusnäyttöön.

 Käynnistä peli
Napauta aloitusnäytössä pelin kuvaketta. Esiin tulee pelin LiveArea™-näyttö. Jos Internet-yhteytesi 
on auki, LiveArea™-näyttöön tulee erilaisia lisätietoja, kuten viimeisimmät peliä koskevat tiedot.
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 Aloita pelin pelaaminen.
Napauta porttia [Käynnistä] LiveArea™ -näytössä. 

Pelitietojen tallentaminen
Tallentamistapa riippuu pelistä. Lisätietoja on pelin ohjeissa.
Jos käytät muistikortille tai PS Vita -kortille tallennettuja tietoja toisessa PS Vita -järjestelmässä,  
et voi välttämättä aina ansaita trophyjä tai tallentaa pelitietoja. Lisätietoja pelitietojen 
tallentamisesta ja trophyistä on Käyttöoppaassa.

 Lopeta peli.
Palaa LiveArea™-näyttöön painamalla  (PS)-näppäintä ja pyyhkäise sitten näyttöä.



PS Vita -kortin asettaminen tai poistaminen

PS Vita -korttipaikan 
kansi

PS Vita -kortti 
(edestä)

PS Vita -kortin 
käytön merkkivalo

Avaa PS Vita -korttipaikan kansi ja aseta kortti järjestelmään.
Poista PS Vita -kortti painamalla sitä, jolloin se vapautuu korttipaikasta.
Älä poista PS Vita -korttia, kun PS Vita -kortin käytön merkkivalo vilkkuu.

Pelien ja sisällön lataaminen (ostaminen) PlayStation®Storesta

PlayStation®Store tarjoaa runsaasti monipuolista sisältöä, jota et voi ostaa muualta.  
Saatavana on pelejä, viimeisimpien julkaisujen ilmaisia kokeiluversioita ja lisäosia, jotka  
tekevät peleistäsi entistä hauskempia. Tarjolla on myös ostettavia tai vuokrattavia videoita.

PlayStation®Store-kaupan käyttäminen edellyttää Sony Entertainment Network -tiliä ja 
Internet-yhteyttä. Sisällön lataamiseen tarvitaan yleensä muistikortti.

Muistikortin käyttäminen

Takanäkymä
PS Vita -järjestelmässä on sisäänrakennettu muistikortti. Voit aloittaa muistikorttia  
edellyttävien pelien ja sovellusten käyttämisen heti järjestelmän ostettuasi. Voit ostaa  
erillisen muistikortin, kun sisäinen muistikortti täyttyy tai jos pelit, sisältö tai pelien 
korjaustiedostot tarvitsevat lisää tilaa.
Kun olet ostanut uuden muistikortin, alla olevia ohjeita noudattamalla voit siirtää tiedot 
sisäisestä muistista uuteen muistikorttiin.
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	Aseta muistikortti PS Vita -järjestelmään vain silloin, kun järjestelmä on pois päältä. 
Jos asetat muistikortin järjestelmään, kun sen virta on päällä, tiedot saattavat kadota tai 
vioittua.

	Käynnistä PS Vita -järjestelmä ja siirrä tiedot seuraamalla näytön ohjeita. 
Kun tiedot on siirretty, järjestelmä käynnistyy automaattisesti uudelleen.

Virran sammuttaminen

Näytön sammuttaminen, kun sovellus on yhä aktiivinen (valmiustila)
Paina  (virta) -painiketta. Virtamerkkivalo vilkkuu  vihreänä ja järjestelmä siirtyy valmiustilaan.
Poistu valmiustilasta painamalla  (virta) -painiketta uudelleen tai painamalla  (PS) -näppäintä.

Virran sammuttaminen kokonaan
Pidä  (virta) -painiketta painettuna kahden sekunnin ajan ja napauta sitten [Katkaise virta].
Kun seuraavan kerran käynnistät järjestelmän, pidä  (virta) -painiketta painettuna kahden sekunnin ajan.

  Kun muistikortti on asetettu järjestelmään oikein, tiedot tallennetaan siihen sisäisen 
muistikortin sijaan. Tietojen tallennussijaintia ei voi muuttaa, ennen kuin muistikortti 
poistetaan järjestelmästä.

 Kun muistikortti on asetettuna järjestelmään, sisäistä muistia ei voi käyttää.

Muistikorttipaikan 
kansi

Muistikortti 
(etupuoli)
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Turvaopas
PS Vita -järjestelmän turvallista käyttöä koskevat varotoimet, järjestelmän tiedot ja palveluiden tiedot.
Lue turvaopas tarkasti ennen tämän tuotteen käyttämistä ja säilytä ne vastaisuuden varalle.

Käyttöopas
Pääset lukemaan käyttöopasta napauttamalla  (Käyttöopas)-vaihtoehtoa kohdan  (Asetukset) LiveArea™-näytössä. 
Tarvitset Internet-yhteyden käyttöoppaan lukemiseen. Käyttöopas on saatavana myös seuraavalla sivustolla:
eu.playstation.com/psvita/support/manuals/

Järjestelmän rakennetta ja ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Tässä dokumentissa julkaistut tiedot järjestelmän toiminnoista saattavat erota oman PS Vita -järjestelmäsi tiedoista sen mukaan, 
mikä käyttöjärjestelmäversio on käytössä.
Myös tämän ohjeen kuvitus ja näyttökuvat voivat poiketa lopullisesta tuotteesta.

“ ”, “PlayStation” ja “ “ ovat Sony Computer Entertainment Inc:in rekisteröityjä tavaramerkkejä.
“PS3”, “ ”, “LIVEAREA” ja “PSN” ovat saman yhtiön tavaramerkkejä.
“SONY” ja “ ” ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
“Sony Entertainment Network” on saman yhtiön tavaramerkki.

PSNSM-palveluun ja PlayStation®Store-kauppaan sovelletaan käyttöehtoja, eivätkä ne ole saatavilla kaikissa maissa ja kaikilla kielillä. 
Lisätietoja on osoitteessa eu.playstation.com/legal. Langaton Internet-yhteys vaaditaan. Internet-laajakaistayhteyden maksut ovat 
käyttäjän vastuulla. Käyttäjien on oltava vähintään 7-vuotiaita, ja alle 18-vuotiaat käyttäjät tarvitsevat vanhemman suostumuksen. 
Osa sisällöstä ja/tai palveluista on maksullista. Jos määrität PS Vita -järjestelmän lapsen käyttöön, käytä alatiliä ja 
lapsilukko-ominaisuuksia.


