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Utilizar o teu sistema PlayStation®Vita pela primeira vez
Manter premido
durante 5 segundos

Liga o teu sistema PS Vita.
Quando ligares o teu sistema pela primeira vez, prime continuamente o botão
(alimentação)
durante cinco segundos. Quando a alimentação é ligada, o indicador de alimentação junto ao
botão
(alimentação) acende-se a verde.
Quando o indicador de alimentação piscar lentamente a
verde ou piscar a
laranja, carrega
o sistema conforme descrito em “Carregar” neste manual.

Inicia a configuração do teu sistema PS Vita.
Para estabeleceres as definições iniciais, arrasta o dedo a partir do canto superior direito até ao
canto inferior esquerdo (folheia o ecrã), conforme mostrado na figura da esquerda.

Ações no ecrã táctil
Arrastar
Desliza enquanto
tocas

Tocar
Toca levemente e
levanta o teu dedo

Deslizar
Desliza o
dedo
suavemente

Seleciona o teu idioma, fuso horário e a data e a hora.
Arrasta as listas de itens para percorrê-las e encontrares o que pretendes.
Toca levemente num item para selecioná-lo e depois em [Seguinte].
Para percorreres rapidamente, faz deslizar a lista de itens

Associa a tua conta Sony Entertainment Network ao teu sistema
PS Vita.
Se já tiveres uma conta
É necessária uma ligação à Internet para ser possível associar a tua conta Sony Entertainment
Network ao teu sistema PS Vita e aceder aos serviços PSNSM. Se não conseguires ligar à Internet,
deves configurar o teu sistema de acordo com a secção “Se não tiveres uma conta ou se
quiseres iniciar sessão com uma conta mais tarde”.
 Toca levemente em [Sim, tenho], [Utilizar] e, em seguida, em [Seguinte].
 Liga-te à Internet selecionando um ponto de acesso no ecrã de definições Wi-Fi.
 Introduz as informações da tua conta Sony Entertainment Network. Toca levemente no campo
de introdução de texto e escreve utilizando o teclado apresentado.
Se for necessária uma actualização do software do sistema após o passo , seleciona [Definir
mais tarde] e toca levemente em [Seguinte].
Segue as instruções no ecrã para continuar a configuração.

Pontos de acesso encontrados

Ligação à Internet
Quando é necessária uma ligação à Internet, o teu sistema procura automaticamente pontos de
acesso Wi-Fi e, em seguida, apresenta o ecrã de definições Wi-Fi. Encontra um local onde seja
possível estabelecer uma ligação a um ponto de acesso Wi-Fi. Para obteres mais informações
sobre como estabelecer uma ligação a um ponto de acesso Wi-Fi, consulta a documentação do
ponto de acesso ou contacta o fornecedor de serviços ou a pessoa responsável pela sua
configuração.

PT

Ecrã de início

Se não tiveres uma conta ou se quiseres iniciar sessão com uma conta mais tarde
Configura o teu sistema PS Vita para experimentares os serviços da PSNSM. Para tirar o máximo
proveito das funções da PSNSM, deves iniciar sessão com uma conta Sony Entertainment
Network.
 Toca em [Não tenho] e, depois, toca em [Seguinte].
Segue as instruções apresentadas no ecrã.

Conclui a configuração inicial.
Toca levemente em [OK] para concluíres a configuração inicial do teu sistema PS Vita.
É possível aceder às aplicações do sistema PS Vita através do ecrã de início.

Definir o controlo parental
Algum conteúdo PS Vita pode não ser adequado para o seu filho. A maioria do conteúdo PS Vita é
classificado por um organismo de classificação independente. Para garantir que o seu filho só tem
acesso a conteúdo de classificação adequada, basta definir o controlo parental correto antes de
deixar a criança jogar pela primeira vez. Os controlos parentais podem também ajudar a definir
limites horários para o seu filho jogar. Pode definir os controlos parentais em
(Controlo parental)
na sua PS Vita.

Criar uma conta Sony Entertainment Network
Podes criar uma conta em

(Definições) > [Iniciar] > [PSNSM] > [Inscrever-se] após conclusão da configuração inicial.

 Só podes ligar uma conta a um sistema PS Vita.
 Também podes criar uma conta utilizando um sistema PlayStation®3 ou um computador. A conta criada pode ser ligada a um sistema
PS Vita.
 Para criares uma conta (subconta) para utilizadores com menos de uma certa idade, deves primeiro criar uma conta para um pai ou
tutor (conta mestre) utilizando um sistema PS3™ ou um computador. Para mais informações, consulta o Manual do utilizador.

Carregar

Carregar
Para carregares o teu sistema PS Vita, liga-o a uma fonte de alimentação conforme apresentado
no diagrama à esquerda. Durante o carregamento do sistema, o indicador de alimentação fica
aceso a laranja. Para mais informações incluindo os tempos aproximados de carregamento,
consulta o Manual do utilizador.

Botão de alimentação
Indicador de alimentação

Verifica o estado do teu sistema PS Vita observando se o indicador de alimentação está aceso
ou a piscar

Adaptador AC

Cabo USB

Acende-se a verde

O sistema está ligado.

Pisca a verde

O sistema está a entrar no modo de espera/desligado.

Pisca lentamente a verde

A carga da bateria está baixa.

Acende-se a laranja

O sistema está a carregar.

Quando primes continuamente o botão
(alimentação) durante cinco segundos e o
indicador de alimentação pisca
a laranja, a carga da bateria está demasiado baixa para
ligar o sistema PS Vita. Carrega o sistema durante cerca de 30 minutos antes de ligares
o sistema.

Cabo de
alimentação
de AC
Tomada
elétrica
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Utilizar o ecrã
Ao tocar levemente no ícone para uma aplicação no ecrã inicial, aparece o ecrã LiveArea™ da aplicação.
No ecrã LiveArea™, toca levemente no portão para iniciar a aplicação. Podes executar várias aplicações ao mesmo tempo.
O ecrã de início pode ter 10 páginas no máximo.
Ecrã de início

Deslizar

Aplicação
Tocar

Tocar
Ecrã LiveArea™

Folhear (fechar)

Portão

Ecrã de aplicações

Botão PS
(Regressar ao ecrã LiveArea™)

Barra de informação
Podes verificar o estado do teu sistema PS Vita na parte superior do ecrã de início.

Estado da comunicação
do sistema PS Vita

Cartão PS Vita inserido
Aplicações ativas

Carga restante
da bateria

Estado da saída de áudio

Indicador de notificação
Toca levemente no indicador de
notificação para veres as novas
informações.
Quando chega uma notificação ou outras
informações novas como uma
mensagem, o indicador de notificação
localizado junto ao indicador de
alimentação na parte superior do sistema
pisca lentamente
a azul.

Indicador de alimentação
Indicador de
notificação
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Jogar
Ranhura para o cartão PlayStation®Vita

Insere o cartão PlayStation®Vita.
O teu cartão PS Vita contém software do formato PS Vita. Quando o cartão PS Vita é inserido, o
ícone do jogo é apresentado no ecrã de início.

Iniciar o jogo.
No ecrã de início, toca levemente no ícone do jogo. É apresentado o ecrã LiveArea™ do jogo.
Se estiveres ligado à Internet, são apresentados no ecrã LiveArea™ vários detalhes, como as
informações mais recentes do jogo.

Começa a jogar.
No ecrã LiveArea™, toca levemente em [Iniciar] no portão.
Guardar dados de um jogo
O modo de guardar dados depende do jogo. Para obteres mais informações, consulta as instruções
do jogo.
Se utilizares os dados guardados no cartão de memória ou no cartão PS Vita num sistema PS Vita
diferente, poderá haver alturas em que não é possível obter troféus ou guardar os dados.
Consulta o Manual do utilizador para obteres mais informações sobre os dados guardados e
os troféus.

Sair de um jogo.
Prime o botão

(PS) para regressares ao ecrã LiveArea™ e folheia o ecrã.
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Inserir e remover o cartão PS Vita
Tampa da ranhura
Abre a tampa da ranhura para o cartão PS Vita para cima e insere o cartão.
para o cartão PS Vita Para remover o cartão PS Vita, prime-o e solta-o da ranhura.
Não retires o cartão PS Vita com o indicador de acesso intermitente.
Cartão PS Vita (Frente)
Indicador de acesso
ao cartão PS Vita

Transferir (comprar) jogos e conteúdo da PlayStation®Store
A PlayStation®Store possui uma grande variedade de conteúdos que não encontras em mais
lado nenhum, como jogos, versões de avaliação dos lançamentos mais recentes, extras de
jogos que os tornam mais divertidos, e vídeos para comprar ou alugar.
Para utilizar a PlayStation®Store, é necessária uma conta Sony Entertainment Network e uma
ligação à Internet. Para transferir algum conteúdo, é necessário um cartão de memória.

Utilizar um cartão de memória
Vista traseira

O teu sistema PS Vita inclui um cartão de memória incorporado. Podes começar a jogar e a
usar aplicações que precisem de um cartão de memória logo que compres o sistema. Compra
um cartão de memória separado quando o cartão de memória interno estiver cheio, ou para
jogos, conteúdo ou patches de jogos que precisem de mais espaço.
Depois de comprares um novo cartão de memória, segue os passos indicados abaixo para
passar dados da memória interna para o novo cartão de memória.

Tampa da ranhura
para o cartão de
memória
Cartão de
memória (Frente)

 Insere o cartão de memória apenas quando a alimentação do sistema PS Vita estiver
desligada.
Inserir ou remover o cartão de memória com a alimentação ligada pode provocar danos ou
perda de dados.
 Liga o sistema PS Vita e depois segue as instruções no ecrã para mover os dados.
Quando os dados tiverem sido movidos, o sistema reinicia automaticamente.
	Quando estiver inserido devidamente um cartão de memória, os dados serão gravados
nele e não no cartão de memória interno. Esta localização onde os dados são gravados
não pode ser alterada até o cartão de memória inserido ser removido.
	Enquanto estiver inserido um cartão de memória, a memória interna está inacessível.

Desligar a alimentação
Desligar o ecrã com a aplicação ainda ativa (modo de espera)
(alimentação). O indicador de alimentação pisca
a verde e o sistema entrará então em modo de espera.
Prime o botão
Para sair do modo de espera, prime novamente no botão
(alimentação) ou prime o botão
(PS).
Desligar completamente a alimentação
(alimentação) durante dois segundos e depois toca levemente em [Desligar].
Prime continuamente o botão
Quando ligares o sistema da próxima vez, prime continuamente o botão
(alimentação) durante dois segundos.
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Manual de segurança
Contém precauções relativas à utilização segura do teu sistema PS Vita, especificações do sistema e informações de manutenção.
Antes de utilizares este produto, lê cuidadosamente o Manual de segurança e guarda-o para futuras consultas.
Manual do utilizador
Para leres o Manual do utilizador, toca levemente em
(Manual do utilizador) em
(Definições) no ecrã LiveArea™.
É necessária uma ligação à Internet para poderes ler o Manual do utilizador. Também podes ler o Manual do utilizador através
do seguinte site:
eu.playstation.com/psvita/support/manuals/
PSNSM e PlayStation®Store estão sujeitos aos termos de utilização e não se encontram disponíveis em todos os países e idiomas.
Consulte eu.playstation.com/legal para obter mais informações. É necessário um serviço de ligação à Internet sem fios ou móvel.
Os utilizadores são responsáveis pelo pagamento das taxas de acesso à Internet através de banda larga. Os utilizadores devem ter
uma idade mínima de 7 anos e os utilizadores com idade inferior a 18 anos necessitam de autorização dos pais. Aplicam-se taxas a
alguns conteúdos e/ou serviços. Se estiver a configurar o sistema PS Vita para uma criança, utilize uma subconta e as funções de
controlo parental.
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