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Prima utilizare a sistemului PlayStation®Vita

 Porniţi sistemul PS Vita.
Atunci când porniţi sistemul pentru prima dată, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul  (alimentare) 
timp de cinci secunde. Atunci când este alimentat, indicatorul de alimentare de lângă butonul  
(alimentare) va lumina în verde .
Când indicatorul de alimentare luminează intermitent în verde  (în secvenţă lentă) sau în 
portocaliu , încărcaţi sistemul conform descrierii din secţiunea „Încărcarea” din acest ghid.

 Începeţi configurarea sistemului PS Vita.
Pentru a face setările iniţiale, deplasaţi degetul din partea dreaptă sus spre partea stângă jos a 
ecranului tactil (pe diagonală), aşa cum este ilustrat în figura din stânga.

Gesturi pentru utilizarea ecranului tactil

Apăsare
Atingeţi uşor ecranul, 
apoi ridicaţi degetul

Glisare
Glisaţi în timp ce 
atingeţi ecranul

Lovire
Loviţi uşor

Apăsaţi timp 
de 5 secunde
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 Selectaţi limba, fusul orar, data şi ora.
Glisaţi liste de articole pentru a derula şi a găsi articolul căutat. 
Apăsare un articol pentru a-l selecta, apoi apăsare [Next] (Următorul).
Pentru a derula rapid, loviţi lista de articole.

 Conectaţi contul Sony Entertainment Network la sistemul PS 
Vita.

Dacă aveţi deja un cont
Trebuie să aveţi o conexiune la internet pentru a putea conecta contul Sony Entertainment 
Network la sistemul PS Vita şi a putea accesa serviciile PSNSM. Dacă nu vă puteţi conecta la internet, 
trebuie să configuraţi sistemul conform explicaţiilor din secţiunea „Dacă nu aveţi un cont sau dacă 
doriţi să vă înscrieţi ulterior pentru a obţine un cont”.

	Apăsare [Yes, I do] (Da, am), [Use] (Utilizare), apoi apăsare [Next] (Următorul).

	Conectaţi-vă la Internet selectând un punct de acces din ecranul de setări Wi-Fi.

	Introduceţi informaţiile contului dvs. Sony Entertainment Network.  
Apăsare câmpul de introducere a textului, după care introduceţi textul utilizând tastatura care 
se afişează.

Dacă este necesară o actualizare a software-ului sistemului după pasul , selectaţi [Set Later] 
(Setare ulterioară) şi apăsare [Next] (Următorul). Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a continua 
configurarea.

Conectarea la Internet
Atunci când este necesară o conexiune la internet, sistemul caută automat puncte de acces Wi-Fi, 
după care afişează ecranul Wi-Fi Settings (Setări Wi-Fi). Conectaţi-vă la internet într-o locaţie care 
are un punct de acces Wi-Fi pe care să îl puteţi utiliza. Pentru detalii despre conectarea la un punct 
de acces Wi-Fi, consultaţi documentaţia despre punctul de acces sau contactaţi furnizorul de 
servicii sau persoana care l-a configurat.Puncte de acces găsite



Crearea unui cont Sony Entertainment Network

Puteţi crea un cont din  (Settings) (Setări) > [Start] (Start) > [PSNSM] > [Sign Up] (Înscriere) după finalizarea configurării iniţiale.

 Puteţi conecta un singur cont la un sistem PS Vita.
 Puteţi, de asemenea, să creaţi un cont utilizând un sistem PlayStation®3 sau un computer. Contul creat poate fi conectat la un sistem 

PS Vita.
 Pentru a crea un cont (cont secundar) pentru utilizatorii sub o anumită vârstă, trebuie mai întâi să creaţi un cont pentru un părinte sau 

tutore legal (cont principal) utilizând un sistem PS3™ sau un computer. Pentru detalii, consultaţi Ghidul utilizatorului.

Ecran iniţial

Dacă nu aveţi un cont sau dacă doriţi să vă înscrieţi ulterior pentru a obţine un cont
Configuraţi sistemul PS Vita pentru a încerca serviciile PSNSM. Pentru a folosi toate funcţiile PSNSM, 
trebuie să vă înscrieţi pentru a obţine un cont Sony Entertainment Network.
	Apăsare [No, I don’t] (Nu, nu am), apoi apăsare [Next] (Următorul).  

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

 Finalizaţi configurarea iniţială.
Apăsare [OK] pentru a finaliza configurarea iniţială a sistemului PS Vita. Se va reda un material 
video introductiv. Puteţi accesa aplicaţiile pentru sistemul PS Vita din ecranul iniţial.

Setarea controlului parental
O parte din conţinutul PS Vita poate să nu fie adecvat pentru copilul dvs. Cea mai mare parte a 
conţinutului PS Vita este clasificat de o organizaţie independentă de clasificare. Pentru a vă asigura 
de accesul copilului dvs. exclusiv la conţinut clasificat corespunzător, setaţi controlul parental 
corect înainte de a permite copilului să se joace. Controlul parental vă poate ajuta, de asemenea, 
să setaţi limite temporale pentru joaca copilului. Puteţi seta controlul parental din  (Parental 
Controls) (Control parental) pe sistemul PS Vita.
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Încărcarea

Buton de alimentare
Indicator de alimentare

Adaptor c.a.

Cablu USB Cablu de 
alimentare c.a.

Priză electrică

Încărcarea
Pentru a încărca sistemul PS Vita, conectaţi-l la o sursă de alimentare, aşa cum este ilustrat în 
graficul din stânga. În timp ce sistemul se încarcă, indicatorul de alimentare luminează în 
portocaliu . Pentru detalii, inclusiv duratele aproximative de încărcare, consultaţi Ghidul 
utilizatorului.

Verificaţi starea sistemului PS Vita, observând modul în care luminează indicatorul de 
alimentare: constant sau intermitent

Luminează în verde Sistemul este pornit.

Luminează intermitent în verde Sistemul intră în modul standby/ 
de oprire a alimentării.

Luminează intermitent în verde,  
în secvenţă lentă

Nivelul de încărcare a bateriei este scăzut.

Luminează în portocaliu Sistemul se încarcă.

Atunci când ţineţi apăsat butonul  (alimentare) timp de cinci secunde şi indicatorul de 
alimentare luminează intermitent în portocaliu , nivelul de încărcare a bateriei este prea 
scăzut pentru a porni sistemul PS Vita. Încărcaţi sistemul timp de aproximativ 30 de minute 
înainte de a-l porni.



Utilizarea ecranului
Atunci când apăsare pictograma unei aplicaţii din ecran iniţial, se afişează ecranul LiveArea™ al aplicaţiei. 
În ecranul LiveArea™, apăsare poartă pentru a lansa aplicaţia. Puteţi rula mai multe aplicaţii în acelaşi timp. 
Ecran iniţial poate conţine maxim 10 pagini.

Ecran iniţial

Ecranul LiveArea™ Ecranul de aplicaţii

Despachetare 
(închidere)

Butonul PS
(Revenire la ecranul LiveArea™)

Poartă

Apăsare Apăsare

Aplicaţie
Lovire
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Bara de informaţii
Puteţi verifica starea sistemului PS Vita în partea de sus a ecran iniţial.

Starea comunicării cu 
sistemul PS Vita

Aplicaţii active Starea ieşirii audio

Nivelul de energie 
din baterie

Indicatorul de notificări
Apăsare indicatorul de notificare pentru a 
vedea noile informaţii.
Atunci când primiţi o notificare sau alte 
informaţii noi, precum un mesaj, 
indicatorul de notificare aflat lângă 
indicatorul de alimentare, în partea de sus 
a sistemului, luminează intermitent în 
albastru , în secvenţă lentă.

Cartelă PS Vita 
introdusă

Indicator de alimentare
Indicatorul de 
notificări



Lansarea jocurilor

Slot cartelă PlayStation®Vita

 Inseraţi cartela PlayStation®Vita.
Cartela PS Vita conţine software-ul format PS Vita. Atunci când cartela PS Vita este introdusă, pe 
ecranul iniţial apare pictograma pentru joc.

 Lansaţi jocul.
În ecran iniţial, apăsare pictograma jocului. Se afişează ecranul LiveArea™ al jocului.  
Dacă sunteţi conectat la Internet, în ecranul LiveArea™ se afişează diferite detalii, cum ar fi ultimele 
detalii despre joc.
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 Începeţi să jucaţi.
Apăsare [Start] (Start) de pe poartă din ecranul LiveArea™.

Salvarea datelor pentru un joc
Modul de salvare a datelor depinde de joc. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile jocului.
Dacă utilizaţi datele salvate pe cartela de memorie sau pe cartela PS Vita pe alt sistem PS Vita, este 
posibil ca uneori să nu puteţi câştiga trofee sau salva date. 
Consultaţi ghidul utilizatorului pentru detalii despre datele salvate şi despre trofee.

 Ieşiţi din joc.
Apăsaţi pe butonul  (PS) pentru a reveni la ecranul LiveArea™, apoi despachetare degetul în 
diagonală pe ecran.



Introducerea sau scoaterea cartelei PS Vita

Capac slot 
cartelă PS Vita

Cartelă PS Vita 
(partea frontală)

Indicator de acces 
cartelă PS Vita

Deschideţi în sus capacul slotului cartela PS Vita, apoi introduceţi cartela.
Pentru a scoate cartela PS Vita, apăsaţi-o pentru a o elibera din slot.
Nu scoateţi cartela PS Vita atunci când indicatorul de acces se aprinde intermitent.

Descărcarea (achiziţionarea) de jocuri şi conţinut din PlayStation®Store

PlayStation®Store oferă o varietate largă de conţinut care nu poate fi achiziţionat din altă 
parte, inclusiv jocuri, versiuni de încercare gratuite ale celor mai noi titluri, extensii pentru 
jocuri care sporesc distracţia jocurilor pe care le deţineţi şi clipuri video care pot fi 
achiziţionate sau închiriate.

Pentru a utiliza PlayStation®Store, aveţi nevoie de un cont Sony Entertainment Network şi de 
o conexiune la internet. Pentru a descărca o parte din conţinut, este necesară o cartelă de 
memorie.

Utilizarea unei cartele de memorie

Vedere din spate
Sistemul PS Vita include o cartelă de memorie internă, încorporată. Puteţi începe să jucaţi jocuri 
şi să redaţi aplicaţii care necesită o cartelă de memorie imediat după achiziţionarea sistemului. 
Achiziţionaţi o cartelă de memorie separată atunci când cartela de memorie internă este plină 
sau pentru jocuri, conţinut sau corecţii pentru jocuri care necesită mai mult spaţiu.
După ce aţi achiziţionat o cartelă de memorie nouă, urmaţii paşii de mai jos pentru a muta 
datele din memoria internă pe cartela de memorie nouă.
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	Introduceţi cartela de memorie numai atunci când alimentarea sistemului PS Vita este oprită. 
Introducerea sau scoaterea cartelei de memorie în timp ce sistemul este pornit poate duce la 
deteriorarea sau pierderea datelor.

	Porniţi sistemul PS Vita, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a muta datele. 
După ce aţi mutat datele, sistemul va reporni automat.

Oprirea alimentării

Dezactivarea ecranului în timp ce aplicaţia este încă activă (modul standby)
Apăsaţi butonul  (alimentare). Indicatorul de alimentare va lumina intermitent în verde , iar sistemul va intra apoi în modul standby.
Pentru a ieşi din modul standby, apăsaţi din nou butonul  (alimentare) sau apăsaţi butonul  (PS).

Întreruperea completă a alimentării cu energie
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul  (alimentare) timp de două secunde, apoi apăsare [Power Off] (Oprire alimentare). 
La următoarea pornire a sistemului, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul  (alimentare) timp de două secunde.

  După ce aţi introdus o cartelă de memorie în mod corespunzător, datele vor fi salvate 
pe aceasta, nu pe cartela de memorie internă. Locul în care sunt salvate datele nu 
poate fi schimbat înainte de a scoate cartela de memorie introdusă.

  În timpul introducerii unei cartele de memorie, memoria internă este inaccesibilă.

Capac pentru slotul 
pentru cartela de 
memorie

Cartelă de 
memorie (faţă)



© 2014 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

Ghidul de siguranţă
Conţine precauţii pentru utilizarea în siguranţă a sistemului PS Vita, specificaţiile sistemului şi informaţii despre servicii. 
Înainte de a utiliza acest produs, citiţi cu atenţie Ghidul de siguranţă şi păstraţi-l pentru consultare ulterioară.

Ghidul utilizatorului 
Pentru a citi ghidul utilizatorului, apăsaţi  (User’s Guide) (ghidul utilizatorului) din meniul  (Settings) (Setări) al ecranului 
LiveArea™. Este nevoie de o conexiune la Internet pentru a putea citi ghidul utilizatorului. De asemenea, puteţi să citiţi ghidul 
utilizatorului vizitând următorul site:
eu.playstation.com/psvita/support/manuals/

Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare.
Informaţiile despre funcţiile sistemului şi imaginile publicate în acest document pot fi diferite de cele aferente sistemului dvs.  
PS Vita în funcţie de versiunea de software a sistemului pe care o utilizaţi.
În plus, ilustraţiile şi capturile de ecran din acest ghid pot fi diferite de cele ale produsului în sine.

„ ”, „PlayStation”, şi „ ” sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Computer Entertainment Inc.
„PS3 ”, „ ”, „LIVEAREA ” şi „PSN” sunt mărci comerciale ale aceleiaşi companii.
„SONY” şi „ ” sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
„Sony Entertainment Network” este marcă comercială a aceleiaşi companii.

PSNSM şi PlayStation®Store se supun termenilor de utilizare şi nu sunt disponibile în toate ţările şi limbile. Pentru detalii, consultaţi 
eu.playstation.com/legal. Este necesară o conexiune wireless la internet. Utilizatorii sunt responsabili pentru tarifele conexiunii de 
internet în bandă largă. Utilizatorii trebuie să aibă vârsta de cel puţin 7 ani, iar cei sub 18 ani necesită acordul părinţilor. Se pot aplica 
tarife pentru o parte din conţinut şi/sau servicii. În cazul în care configuraţi sistemul PS Vita pentru un copil, vă rugăm să utilizaţi un 
cont secundar şi funcţiile de control parental.


