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Pri prvom používaní systému PlayStation®Vita

 Zapnite systém PS Vita.
Keď systém zapínate prvýkrát, stlačte tlačidlo  (napájanie) a podržte ho 5 sekúnd.
Keď sa zapne napájanie, indikátor napájania vedľa tlačidla  (napájanie) sa rozsvieti  nazeleno.
Keď indikátor napájania pomaly bliká  nezeleno alebo bliká  naoranžovo, systém nabite podľa 
pokynov v časti „Nabíjanie“ v tejto príručke.

 Začnite nastavovať systém PS Vita.
Ak chcete zvoliť úvodné nastavenia, potiahnite prst od pravej hornej smerom k ľavej spodnej časti 
dotykovej obrazovky („odlúpte“ obrazovku) podľa znázornenia na obrázku vľavo.

Gestá dotykovej obrazovky

Ťuknutie
Ľahký dotyk a 
odtiahnutie prsta

Potiahnutie
Posunutie pri 
dotyku

Rýchly pohyb
Rýchly ľahký 
pohyb

Stlačte a podržte 
5 sekúnd
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 Zvoľte si svoj jazyk, časovú zónu, ako aj dátum a čas.
Potiahnutím zoznamu položiek ho posuňte a vyberte si žiadanú položku. 
Položku vyberte ťuknutím a následne ťuknite na tlačidlo [Next] (Ďalej). 
Pre rýchle posúvanie vykonajte rýchly pohyb cez zoznam položiek.

 Naviažte svoj účet Sony Entertainment Network na systém 
PS Vita.

Ak už máte účet
Na prepojenie účtu Sony Entertainment Network so systémom PS Vita a prístup k službám PSNSM 
budete potrebovať internetové pripojenie. Ak sa nemôžete pripojiť k internetu, systém musíte 
nakonfigurovať podľa pokynov v časti „Ak nemáte účet alebo si účet chcete zaregistrovať neskôr“.

	Ťuknite na položku [Yes, I do] (Áno, chcem), [Use] (Použiť) a potom ťuknite na položku [Next] 
(Ďalej).

	Pripojte sa k internetu výberom prístupového bodu na obrazovke nastavení Wi-Fi.

	Zadajte svoje údaje pre účet Sony Entertainment Network. 
Ťuknite do poľa na zadávanie textu a potom na zobrazenej klávesnici zadajte príslušný text.

Ak je po kroku , nevyhnutná aktualizácia systému, zvoľte položku [Set Later] (Nastaviť neskôr) a 
ťuknite na položku [Next] (Ďalej). Podľa pokynov na obrazovke pokračujte v konfigurácii.

Pripojenie na Internet
Keď je nevyhnutné internetové pripojenie, systém automaticky vyhľadá prístupové body Wi-Fi a 
následne sa zobrazí obrazovka Nastavenia Wi-Fi. K internetu sa pripájajte na mieste, kde sa 
nachádza prístupový bod Wi-Fi, ktorý môžete použiť. Podrobnosti o pripájaní k prístupovému bodu 
Wi-Fi nájdete v dokumentácii k prístupovému bodu, prípadne sa obráťte na poskytovateľa služby či 
osobu, ktorá ho konfigurovala.Nájdené prístupové body



Vytvorenie účtu Sony Entertainment Network
Účet môžete vytvoriť pod položkami  (Settings) (Nastavenia) > [Start] (Štart) > [PSNSM] > [Sign Up] (Registrácia) po dokončení úvodných 
nastavení.

 Na systém PS Vita je možné naviazať len jeden účet.
 Účet môžete vytvoriť aj pomocou systému PlayStation®3 alebo počítača. Vytvorený účet sa dá naviazať na systém PS Vita.
 Ak chcete vytvoriť účet (podúčet) pre používateľov pod určitou vekovou hranicou, najskôr musíte vytvoriť účet pre rodiča alebo 

poručníka (hlavný účet) pomocou systému PS3™ alebo počítača. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke.

Domovská obrazovka

Ak nemáte účet alebo si účet chcete zaregistrovať neskôr
Nakonfigurujte systém PS Vita na skúšobné využívanie služieb PSNSM. Ak chcete v plnej miere 
využívať funkcie PSNSM, musíte si zaregistrovať účet Sony Entertainment Network.

	Ťuknite na tlačidlo [No, I don’t] (Nie, nemám) a následne ťuknite na [Next] (Ďalej). 
Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 Dokončite úvodné nastavenie.
Ťuknutím na položku [OK] dokončite úvodnú konfiguráciu systému PS Vita. Prehrá sa úvodné 
video.
K aplikáciám pre systém PS Vita môžete pristupovať z domovskej obrazovky.

Konfigurácia rodičovskej kontroly
Niektorý obsah pre systém PS Vita môže byť nevhodný pre vaše dieťa. Väčšinu obsahu pre systém 
PS Vita posudzuje nezávislá ratingová agentúra. Ak chcete mať istotu, že vaše dieťa má prístup k 
obsahu s príslušným vekovým obmedzením, kým dieťaťu povolíte hrať sa, nakonfigurujte 
rodičovskú kontrolu. Rodičovská kontrola vám taktiež umožní vášmu dieťaťu stanoviť čas na hranie. 
Pod položkou  (Parental Controls) (Rodičovská kontrola) na systéme PS Vita môžete nastaviť 
rodičovskú kontrolu.
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Nabíjanie

Tlačidlo napájania
Indikátor napájania

Adaptér AC

Kábel USB Elektrický  
sieťový kábel

Elektrická zásuvka

Nabíjanie
Ak chcete nabiť svoj systém PS Vita, pripojte ho k napájaciemu zdroju podľa znázornenia na 
diagrame vľavo. Kým sa systém nabíja, indikátor napájania svieti  naoranžovo. Podrobnosti 
vrátane približnej doby nabíjania nájdete v používateľskej príručke.

Stav systému PS Vita skontrolujete tak, že sa pozriete, ako svieti alebo bliká indikátor 
napájania

Svieti nazeleno Systém je zapnutý.

Bliká nazeleno Systém prechádza do pohotovostného režimu/vypína sa.

Pomaly bliká nazeleno Batéria je takmer vybitá.

Svieti naoranžovo Systém sa nabíja.

Keď stlačíte a 5 sekúnd podržíte tlačidlo  (napájanie) a indikátor napájania bliká  
naoranžovo, batéria nie je dostatočne nabitá na to, aby bolo možné zapnúť systém PS Vita. 
Kým systém zapnete, nechajte ho 30 minút nabíjať.



Použitie obrazovky
Ťuknutím na príslušnú ikonu na domovskej obrazovke sa zobrazí obrazovka aplikácie LiveArea™. 
Na obrazovke LiveArea™ ťuknutím na tlačidlo gate spustíte aplikáciu. Môžete spustiť niekoľko aplikácií súčasne. 
Domovská obrazovka môže mať maximálne 10 stránok.

Domovská obrazovka

Obrazovka LiveArea™ Obrazovka aplikácií

Potiahnuť 
(zatvoriť)

Tlačidlo PS
(Návrat na obrazovku LiveArea™)

Gate

Ťuknutie Ťuknutie

Aplikácia
Rýchly pohyb
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Panel s informáciami
V hornej časti domovskej obrazovky môžete sledovať stav systému PS Vita.

Stav komunikácie 
systému PS Vita

Aktívne aplikácie Stav zvukového výstupu

Zostávajúca 
kapacita batérie

Indikátor oznámení
Ťuknutím na indikátor oznámení zobrazíte 
nové informácie.
Po prijatí oznámenia alebo inej novej 
informácie (napr. správy) bude indikátor 
oznámení nachádzajúci sa vedľa 
indikátora napájania v hornej časti 
systému blikať pomaly  namodro.

Vložená karta PS Vita

Indikátor napájania

Indikátor oznámení



Hranie hier

Zásuvka pre kartu 
PlayStation®Vita

 Vložte kartu PlayStation®Vita.
Karta PS Vita obsahuje softvér vo formáte pre systém PS Vita. Keď sa vloží karta PS Vita, ikona hry 
sa zobrazí na domovskej obrazovke.

 Spustite hru.
Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu hry. Zobrazí sa obrazovka LiveArea™ pre hru. Ak máte 
pripojenie na internet, na obrazovke LiveArea™ sa zobrazia rôzne podrobnosti, ako napríklad 
najnovšie informácie o hre.
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 Začnite hrať hru.
Ťuknite na tlačidlo [Start] (Štart) na obrazovke LiveArea™.

Ukladanie údajov hry
Spôsob ukladania údajov záleží od danej hry. Podrobnosti nájdete v pokynoch k hre.
Ak používate údaje uložené na pamäťovej karte alebo na karte PS Vita na inom systéme PS Vita, 
môže sa stať, že nebudete môcť získavať ocenenia trophies (trofeje) alebo ukladať údaje. 
Podrobnosti o uložených údajoch a oceneniach trophies (trofeje) nájdete v používateľskej príručke.

 Ukončite hru.
Stlačením tlačidla  (PS) sa vrátite na obrazovku LiveArea™a následne poiahnite prstom po 
obrazovke.



Vkladanie a vyberanie karty PS Vita

Kryt zásuvky pre 
kartu PS Vita

Karta PS Vita (spredu)

Indikátor prístupu 
karty PS Vita

Kryt zásuvky pre kartu PlayStation®Vita otvorte v smere nahor a vložte kartu.
Ak chcete vybrať kartu PS Vita, stlačením ju vysuňte zo slotu.
Nevyberajte kartu PS Vita, keď bliká indikátor prístupu.

Preberanie (nákup) hier a obsahu z predajne PlayStation®Store

Predajňa PlayStation®Store ponúka množstvo obsahu, ktorý nenájdete nikde inde, vrátane hier, 
bezplatných skúšobných verzií najnovších titulov, herných doplnkov, vďaka ktorým je hranie 
hier, ktoré už máte zakúpené, ešte väčšia zábava, a videí na zakúpenie alebo zapožičanie.

Ak chcete použiť predajňu PlayStation®Store, budete potrebovať účet Sony Entertainment 
Network a internetové pripojenie. Ak chcete prevziať obsah, budete potrebovať pamäťovú 
kartu.

Používanie pamäťovej karty

Pohľad zozadu
Váš systém PS Vita obsahuje vstavanú internú pamäťovú kartu. Hrať hry a využívať aplikácie 
vyžadujúce pamäťovú kartu môžete začať ihneď po zakúpení systému. Keď sa interná 
pamäťová karta naplní alebo keď chcete nainštalovať ďalšie hry, obsah a záplaty pre hry 
vyžadujúce viac miesta, zakúpte samostatnú pamäťovú kartu.
Po zakúpení novej pamäťovej karty podľa nižšie uvedeného postupu presuňte údaje z internej 
pamäťovej karty na novú pamäťovú kartu.
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	Pamäťovú kartu vkladajte len v čase, keď je váš systém PS Vita vypnutý. 
Ak pamäťovú kartu vložíte alebo vyberiete, kým je systém zapnutý, môže dôjsť k 
poškodeniu alebo strate údajov.

	Zapnite systém PS Vita a potom podľa pokynov na obrazovke presuňte svoje údaje. 
Keď sa údaje presunú, systém sa automaticky reštartuje.

Vypnutie napájania

Vypnutie obrazovky, kým je aplikácia stále aktívna (pohotovostný režim)
Stlačte tlačidlo  (napájanie). Indikátor napájania bude blikať  nazeleno a systém následne prejde do pohotovostného režimu.
Ak chcete opustiť pohotovostný režim, znova stlačte tlačidlo  (napájanie) alebo stlačte tlačidlo  (PS).

Úplné vypnutie napájania
Stlačte a podržte tlačidlo na dve sekundy a následne ťuknite na tlačidlo  [Power Off] (Vypnúť napájanie). 
Pri ďalšom zapnutí systému na päť sekúnd stlačte a podržte tlačidlo  (napájanie) na dve sekundy.

  Keď je pamäťová karta správne vložená, údaje sa budú ukladať na ňu, a nie na internú 
pamäťovú kartu. Umiestnenie, kam sa údaje ukladajú nie je možné zmeniť, kým 
nedôjde k vybratiu vloženej pamäťovej karty.

  Kým je vložená pamäťová karta, interná pamäť je nedostupná.

Kryt slotu pre 
pamäťovú kartu

Pamäťová karta 
(predná časť)
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Bezpečnostná príručka
Obsahuje bezpečnostné upozornenia, ako používať systém PS Vita bezpečným spôsobom, ako aj špecifikácie systému a 
servisné informácie. Pred používaním tohto produktu si podrobne preštudujte bezpečnostnú príručku a zachovajte ju pre 
prípad potreby v budúcnosti.

Používateľská príručka
Ak si chcete prečítať používateľskú príručku, ťuknite na položku  (User’s Guide) (Používateľská príručka) na obrazovke  

 (Settings) (Nastavenia) LiveArea™. Ak si chcete prečítať používateľskú príručku, budete k tomu potrebovať  
internetové pripojenie.
Používateľskú príručku si môžete prečítať aj na tejto webovej stránke:
eu.playstation.com/psvita/support/manuals/

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Informácie o funkciách systému a obrázky publikované v tomto dokumente sa v závislosti od používanej verzie systémového 
softvéru môžu líšiť od funkcií a obrázkov vášho systému PS Vita.
Takisto ilustrácie a obrázky obrazovky použité v tejto príručke sa môžu líšiť od skutočného produktu.

„ “, „PlayStation“ a „ “ sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc.
„PS3“, „ “, „LIVEAREA“ a „PSN“ sú ochranné známky tejto spoločnosti.
„SONY“ a „ “ sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
„Sony Entertainment Network“ je ochranná známka rovnakej spoločnosti.

PSNSM a PlayStation®Store podliehajú podmienkam používania a nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách a jazykoch. Podrobnosti 
nájdete na stránke eu.playstation.com/legal. Vyžaduje sa bezdrôtové internetové pripojenie. Používatelia sú zodpovední za úhradu 
poplatkov za širokopásmové internetové pripojenie. Používatelia musia byť starší ako 7 rokov (vrátane), pričom od používateľov 
mladších ako 18 rokov sa vyžaduje súhlas rodičov. Na niektorý obsah alebo služby sa vzťahujú poplatky. Ak konfigurujete systém 
PS Vita pre dieťa, použite podkonto a funkcie rodičovskej kontroly.


