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A PlayStation®Vita rendszer első használata

 Kapcsolja be a PS Vita rendszert.
Amikor először kapcsolja be a rendszert, nyomja meg és tartsa lenyomva a  (tápellátás) gombot 
öt másodpercig. A készülék bekapcsolását követően a  (tápellátás) gomb mellett található 
tápellátásjelző zölden kezd el világítani .
Ha a tápellátásjelző  lassan zölden villog, vagy  narancssárgán villog, töltse fel a rendszert a 
jelen útmutató Töltés című fejezetében leírtaknak megfelelően.

 Végezze el a PS Vita rendszer kezdeti beállítását.
A kezdeti beállítások megkezdéséhez húzza végig az ujját a képernyő jobb felső sarkától a bal  
oldali sarokig (húzás), a bal oldali ábrán látható módon.

Érintőképernyő-mozdulatok

Koppintás
Finom érintés, 
majd az ujj 
felemelése

Húzás
Csúsztatás 
érintéssel

Pöckölés
Finom 
pöckölés

Tartsa lenyomva 
5 másodpercig
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 Adja meg a nyelvet, az időzónát, a dátumot és az időt.
A listákat húzással görgetve keresse meg a megfelelő beállítást.  
Koppintással válassza ki a kívánt elemet, majd koppintson a [Next] (Tovább) lehetőségre.  
A gyors görgetéshez pöckölje meg a listát.

 Rendelje hozzá a Sony Entertainment Network fiókját a PS Vita 
rendszerhez.

Ha már rendelkezik fiókkal
A Sony Entertainment Network fiók PS Vita rendszerhez való társításához, valamint a PSNSM 
szolgáltatások eléréséhez internetkapcsolat szükséges. Ha nem tud csatlakozni az internethez, a 
rendszert a “Ha nincs felhasználói fiókja, vagy később szeretne fiókot regisztrálni” fejezetben 
leírtak szerint kell beállítania.

	Koppintson a [Yes, I do] (Igen), a [Use] (Használat), majd a [Next] (Tovább) lehetőségre.

	Válasszon ki egy hozzáférési pontot a Wi-Fi beállítások képernyőjén, és kapcsolódjon az 
internethez.

	Írja be a Sony Entertainment Network fiókadatait.  
Koppintson a szövegbeviteli mezőre, majd írja be a szöveget a megjelenő billentyűzeten.

Ha a  lépés után rendszerszoftver-frissítésre van szükség, válassza a [Set Later] (Beállítás később) 
lehetőséget, majd koppintson a [Next] (Tovább) lehetőségre. A beállítás folytatásához kövesse a 
képernyőn megjelenő utasításokat.

Kapcsolódás az internethez
Hogyha a készülék használatához internetkapcsolatra van szükség, a rendszer automatikusan 
Wi-Fi hozzáférési pontot keres, majd megjelenik a Wi-Fi beállításokat tartalmazó képernyő. 
Keressen egy olyan helyet, ahol van elérhető Wi-Fi hozzáférési pont, és csatlakozzon az 
internethez. A Wi-Fi hozzáférési ponthoz való csatlakozás részleteit illetően lásd a hozzáférési pont 
dokumentációját, vagy vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval vagy azzal a személlyel, aki a 
hozzáférési pontot beállította.Észlelt hozzáférési pontok



Sony Entertainment Network fiók létrehozása
A felhasználói fiók beállításához a készülék beállítását követően válassza a  (Settings) (Beállítások) > [Start] (Indítás) > [PSNSM] > [Sign Up] 
(Regisztráció) elemet.

 A PS Vita rendszerhez csak egy felhasználói fiókot társíthat.
 PlayStation®3 rendszeren vagy számítógépen is regisztrálhat felhasználói fiókot. A létrehozott felhasználói fiók a PS Vita rendszerhez 

társítható.
 Ha kiskorú felhasználó számára szeretne fiókot (alfiókot) regisztrálni, előbb regisztráljon egy fiókot a szülő vagy a gondviselő számára 

(főfiók) egy PS3™ rendszeren vagy egy számítógépen. Részletekért lásd a felhasználói útmutatót.

Kezdőképernyő

Ha nincs felhasználói fiókja, vagy később szeretne fiókot regisztrálni
Állítsa be a PS Vita rendszert a PSNSM szolgáltatások próbaverziójának használatára. A PSNSM teljes 
szolgáltatási körének használatához Sony Entertainment Network fiókot kell létrehoznia.
	Koppintson a [No, I don’t] (Nem), majd a [Next] (Tovább) lehetőségre.  

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

 Fejezze be a kezdeti beállítások megadását.
Az [OK] lehetőségre koppintva fejezze be a PS Vita rendszer kezdeti beállítását. Elkezdődik a 
bevezető videó lejátszása.
A PS Vita rendszer alkalmazásait a kezdőképernyőről érheti el.

A szülői felügyelet beállítása
A PS Vita készüléken elérhető tartalmak egy része gyermekek számára nem ajánlott. A PS Vita 
készüléken elérhető tartalmak nagy részét független értékelő testület értékeli. Annak biztosítása 
érdekében, hogy gyermeke csak megfelelő tartalomhoz férhessen hozzá, állítsa be a megfelelő 
szülői felügyelet típusát, mielőtt a készüléket gyermeke kezébe adná. A szülői felülegyelet a 
játékidő korlátozását is megkönnyíti. A szülői felügyeletet a PS Vita  (Parental Controls) (Szülői 
felügyelet) menüpontja alatt állíthatja be.
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Töltés

Tápellátás gomb
Tápellátásjelző

AC-adapter

USB-kábel AC-tápkábel

Elektromos aljzat

Töltés
A PS Vita rendszer akkumulátorának feltöltéséhez csatlakoztassa a készüléket egy áramforráshoz 
a bal oldali ábrán látható módon. A rendszer feltöltése során a tápellátásjelző  narancsszínben 
világít. A hozzávetőleges töltési időt illetően lásd a felhasználói útmutatót.

A PS Vita rendszer aktuális állapotát a tápellátásjelző jeleníti meg.

Zöld fénnyel világít A rendszer be van kapcsolva.

Zöld fénnyel villog A rendszer éppen készenléti módra vált/kikapcsol.

Zöld fénnyel lassan villog Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.

Narancsszínű fénnyel világít A rendszer töltése folyamatban.

Ha a  (tápellátás) gombot öt másodpercen keresztül nyomva tartja, és a tápellátásjelző 
 narancsszínben villog, az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony a PS Vita rendszer 

bekapcsolásához. A bekapcsolás előtt töltse a rendszert kb. 30 percig.



A képernyő használata
Ha egy alkalmazás ikonjára koppint a kezdőképernyőn, megjelenik az alkalmazás LiveArea™ képernyője. 
A LiveArea™ képernyőn koppintson a kapura az alkalmazás elindításához. Egyszerre több alkalmazás is futtatható. 
A kezdőképernyő legfeljebb 10 oldalt tartalmazhat.

Kezdőképernyő

LiveArea™ képernyő Alkalmazás-képernyő

Lapozó mozdulat 
(bezárás)

PS gomb
(visszatérés a LiveArea™ képernyőre)

Kapu

Koppintás Koppintás

Alkalmazás
Pöckölés
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Információs sáv
A PS Vita rendszer állapotát a kezdőképernyő tetején ellenőrizheti.

PS Vita rendszer 
kommunikációs állapota

Aktív alkalmazások Hangkimenet állapota

Hátralévő 
akkumulátortöltöttség

Értesítésjelző
Koppintson az értesítésjelzőre,hogy 
megtekinthesse az új információt.
Ha értesítést vagy más tájékoztatást, 
például üzenetet kap, a rendszer tetején, 
a tápellátásjelző mellett található 
értesítésjelző  lassan, kék fénnyel kezd 
el villogni.

A PS Vita kártya be van 
helyezve

Tápellátásjelző

Értesítésjelző



Játékok

PlayStation®Vita kártyanyílás

 Helyezze be a PlayStation®Vita kártyát.
A PS Vita kártya PS Vita formátumú szoftvert tartalmaz. A PS Vita kártya behelyezésekor megjelenik 
a játék ikonja a kezdőképernyőn.

 Indítsa el a játékot.
A kezdőképernyőn koppintson a játék ikonjára. Megjelenik a játék LiveArea™ képernyője. 
Ha kapcsolódik az internethez, a LiveArea™ képernyőn különféle információk jelennek meg, 
például a játékkal kapcsolatos legújabb tájékoztatások.
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 Kezdjen el játszani.
Koppintson a [Start] (Indítás) elemre a LiveArea™ képernyő kapuján.

Játék adatainak mentése
A játékadatok mentésének módja játékonként eltérő. Részletekért lásd az adott játék útmutatóját.
Ha a memóriakártyára vagy a PS Vita kártyára mentett adatokat egy másik PS Vita rendszeren 
használja, előfordulhat, hogy nem lehet trófeákat szerezni, vagy nem lehet menteni az adatokat.
A mentett adatokról és a trófeákról lásd a felhasználói útmutatót.

 Lépjen ki a játékból.
Nyomja meg a  (PS) gombot a LiveArea™ képernyőre való visszatéréshez, majd a lapozó 
mozdulattal zárja be a képernyőt.



A PS Vita kártya behelyezése és eltávolítása

PS Vita 
kártyanyílás-fedél

PS Vita kártya 
(elölnézet)

PS Vita  
kártyaelérési jelző

Nyissa fel a PS Vita kártyanyílásának fedőlemezét, majd helyezze be a kártyát.
Az eltávolításhoz nyomja befelé a PS Vita kártyát. Ezzel a kártya kioldódik.
A PS Vita kártyát soha ne távolítsa el olyankor, amikor a kártyaelérési jelző villog.

Játékok és tartalom letöltése (vásárlása) a PlayStation®Store áruházból

A PlayStation®Store áruházban számos olyan tartalom található, amelyet sehol máshol nem 
érhet el, például játékokat, a legfrissebb megjelenések ingyenes próbaverzióit, olyan 
kiegészítéseket, amelyek tovább növelik a játékélményt, valamint megvásárolható és 
kibérelhető videókat tölthet le.

A PlayStation®Store használatához Sony Entertainment Network fiók és internetkapcsolat 
szükséges. Egyes tartalmak letöltéséhez memóriakártya szükséges.

Memóriakártya használata

Hátulnézet
A PS Vita rendszer beépített belső memóriakártyával rendelkezik. Így már a rendszer 
megvásárlása után telepíthet olyan játékokat és alkalmazásokat, amelyek használatához 
memóriakártyára van szükség. Ha a belső memóriakártya megtelt, vagy olyan játékokra, 
tartalomra vagy javításra van szükség, amelyek nagyobb helyet foglalnak, vásároljon külön 
memóriakártyát.
Az új memóriakártya megvásárlását követően helyezze át a belső memóriakártyán található 
adatokat az új memóriakártyára az alábbi lépéseknek megfelelően.
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	A memóriakártya behelyezése előtt kapcsolja ki a PS Vita rendszert. 
A memóriakártya bekapcsolt készülék melletti behelyezése és eltávolítása az adatok 
sérüléséhez vagy törlődéséhez vezethet.

	Kapcsolja be a PS Vita rendszert, majd kövesse az adatok áthelyezéséhez a képernyőn 
megjelenő utasításokat. Ha az adatok áthelyezése megtörtént, a rendszer automatikusan 
újraindul.

Kikapcsolás

A képernyő kikapcsolása úgy, hogy az alkalmazás aktív marad (készenléti üzemmód)
Nyomja meg a  (tápellátás) gombot. A tápellátásjelző  zölden villog, majd a rendszer készenléti üzemmódba lép.
A készenléti módból történő kilépéshez nyomja meg ismét a  (tápellátás) gombot, vagy nyomja meg a  (PS) gombot.

A rendszer teljes kikapcsolása
Nyomja meg és két másodpercig tartsa lenyomva a  (tápellátás) gombot, majd koppintson a [Power Off] (Kikapcsolás) elemre. Amikor 
legközelebb bekapcsolja a rendszert, nyomja meg és két másodpercig tartsa lenyomva a  (tápellátás) gombot.

  Ha a memóriakártya megfelelően van behelyezve, az adatok erre a kártyára, és nem a 
belső memóriakártyára lesznek elmentve. Az adatok mentése mindaddig ide fog történni, 
amíg a behelyezett memóriakártyát el nem távolítják.

 Ha a memóriakártya be van helyezve, a készülék belső memóriája nem érhető el.

Memóriakártya-
nyílás fedele

Memóriakártya 
(elölnézet)
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Biztonsági útmutató
A PS Vita rendszer biztonságos használatára vonatkozó információkat, műszaki adatokat és szervizeléssel kapcsolatos 
tudnivalókat tartalmaz. A termék használata előtt olvassa el a biztonsági útmutatót, és tartsa meg a későbbiekre is.

Felhasználói útmutató
A felhasználói útmutató megtekintéséhez koppintson a  (User’s Guide) (Felhasználói útmutató) elemre a LiveArea™ 
képernyő  (Settings) (Beállítások) területén. A felhasználói útmutató megtekintéséhez internetkapcsolat szükséges.  
A felhasználói útmutatót számítógépen is elolvashatja, ha ellátogat a következő weboldalra:
eu.playstation.com/psvita/support/manuals/

A kialakítás és a specifikációk értesítés nélkül megváltozhatnak.
Ebben a dokumentumban a rendszer működéséről kiadott információk és képek a használatban lévő rendszerszoftver verziójától 
függően eltérhetnek az Ön PS Vita rendszerére vonatkozó információktól és képektől.
Emellett a jelen útmutatóban használt illusztrációk és képernyőfelvételek is eltérhetnek a termék valós megjelenésétől.

A „ ”, a „PlayStation” és a „ ” a Sony Computer Entertainment Inc. bejegyzett védjegyei.
A „PS3”, a „ ”, a „LIVEAREA” és a „PSN” ugyanezen vállalat védjegyei.
A „SONY” és a „ ” a Sony Corporation bejegyzett védjegyei.
A “Sony Entertainment Network” ugyanezen vállalat védjegye.

A PSNSM és a PlayStation®Store használatát feltételek szabályozzák és bizonyos országokban és nyelveken nem érhetők el. 
Részletekért lásd: eu.playstation.com/legal webhelyet. A készülék használatához vezeték nélküli internetkapcsolatra van szükség.  
A szélessávú internetkapcsolat díja a felhasználókat terheli. A felhasználóknak 7 évnél idősebbnek kell lenniük, a 18 évesnél 
fiatalabb felhasználóknak pedig szülői engedély szükséges. Bizonyos tartalmak és/vagy szolgáltatások költségeket vonnak maguk 
után. Ha a PS Vita rendszert gyermeknek szánja, állítson be alfiókot, és használja a szülői felügyeleti funkciókat.


