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Prva uporaba sistema PlayStation®Vita

 Vklopite sistem PS Vita.
Ko prvič vklopite sistem, za pet sekund pridržite gumb  (vklop).
Ko vklopite napravo, indikator napajanja ob gumbu  (vklop) začne svetiti zeleno .
Ko indikator napajanja počasi utripa zeleno  ali utripa oranžno , napolnite sistem, kot je 
opisano v poglavju “Polnjenje baterije” v tem priročniku.

 Začnite vzpostavljati sistem PS Vita.
Ko želite začeti opravljati začetne nastavitve, prst povlecite z zgornjega desnega v spodnji levi del 
zaslona na dotik (odstranite folijo z zaslona), kot prikazuje slika na levi.

Kretnje na zaslonu na dotik

Dotik
Na kratko se dotaknite 
zaslona in nato 
odmaknite prst

Vlečenje
Drsite s prstom, 
medtem ko se 
dotikate zaslona

Frcanje
Rahlo 
frcnite 
s prstom

Pritisnite za 
5 sekund
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 Izberite jezik, časovni pas, datum in čas.
Z vlečenjem se premikajte skozi sezname in poiščite ustrezni element. 
Z dotikom izberite element, nato se dotaknite gumba [Next] (Naprej). 
Za hitro premikanje si pomagajte s frcanjem seznama.

 Račun Sony Entertainment Network povežite s sistemom  
PS Vita.

Če račun že imate
Vzpostavljena mora biti internetna povezava, da lahko račun Sony Entertainment Network 
povežete s sistemom PS Vita in dostopate do storitev PSNSM. Če ne morete vzpostaviti internetne 
povezave, morate sistem nastaviti, kot je opisano v delu “Če nimate računa ali če se za račun želite 
prijaviti pozneje”.

	Dotaknite se možnosti [Yes, I do] (Da, imam), [Use] (Uporabi) in nato [Next] (Naprej).

	Povežite se v internet, tako da izberete dostopno točko na zaslonu z nastavitvami Wi-Fi.

	Vnesite podatke o računu Sony Entertainment Network.  
Dotaknite se naslednjega polja za vnos besedila in s tipkovnico, ki se pojavi,  
ponovno vnesite besedilo.

Če je potrebna posodobitev sistemske programske opreme, po koraku  izberite [Set Later] 
(Nastavi pozneje) in se dotaknite možnosti [Next] (Naprej). Za nadaljevanje nastavitve sledite 
navodilom na zaslonu.

Vzpostavitev povezave v internet
Če mora biti vzpostavljena internetna povezava, sistem samodejno poišče dostopovne točke  
Wi-Fi, nato pa se pojavi zaslon Nastavitve Wi-Fi. Internetno povezavo vzpostavite na mestu z 
dostopovno točko Wi-Fi, ki jo lahko uporabite. Podrobnosti o povezavi dostopovne točke Wi-Fi si 
oglejte v dokumentaciji dostopovne točke ali pa se obrnite na ponudnika storitev oziroma osebo, 
ki jo je nastavila.Najdene dostopne točke



Ustvarjanje računa Sony Entertainment Network

Račun lahko ustvarite v možnosti  (Settings) (Nastavitve) > [Start] (Začetek) > [PSNSM] > [Sign Up] (Prijava) po končani začetni nastavitvi.

 S sistemom PS Vita lahko povežete samo en račun.
 Račun lahko ustvarite tudi s sistemom PlayStation®3 ali računalnikom. Ustvarjeni račun lahko povežete s sistemom PS Vita.
 Če želite ustvariti račun (podračun) za uporabnike pod določeno starostjo, morate najprej ustvariti račun za starša ali skrbnika (glavni 

račun) s sistemom PS3™ ali računalnikom. Podrobnosti si oglejte v uporabniškem priročniku.

Domači zaslon

Če nimate računa ali če se za račun želite prijaviti pozneje
Sistem PS Vita nastavite za poskusno uporabo storitev PSNSM. Da boste lahko uporabljali vse 
funkcije PSNSM, se morate prijaviti za račun Sony Entertainment Network.

	Dotaknite se možnosti [No, I don’t] (Ne, nimam) in nato [Next] (Naprej).  
Sledite navodilom na zaslonu.

 Dokončajte začetno nastavitev.
Dotaknite se možnosti [OK] (V redu), da dokončate začetno nastavitev sistema PS Vita. Začne se 
predvajati uvodni video. Do aplikacij za sistem PS Vita lahko dostopate na domačem zaslonu.

Nastavljanje starševskega nadzora
Nekatere vsebine PS Vita morda niso primerne za vašega otroka. Večino vsebin PS Vita oceni 
neodvisni organ za ocenjevanje primernosti. Preden otroku dovolite igranje, nastavite ustrezni 
starševski nadzor, s čimer zagotovite, da bo imel dostop samo do primernih vsebin. S starševskim 
nadzorom lahko tudi nastavite časovne omejitve pri igranju otroka. Starševski nadzor lahko 
nastavite v možnosti  (Parental Controls) (Starševski nadzor) sistema PS Vita.



SL

Polnjenje baterije

Vklopni gumb
Indikator napajanja

Napajalnik AC

Kabel USB Napajalni 
kabel AC

Električna vtičnica

Polnjenje baterije
Če sistem PS Vita želite polniti, ga priključite na vir napajanja, kot je prikazano v diagramu na levi. 
Ko se sistem polni, indikator napajanja sveti oranžno . Podrobnosti o približnih časih polnjenja si 
oglejte v uporabniškem priročniku.

Stanje sistema PS Vita preverite tako, da preverite, kako indikator napajanja sveti ali utripa

Sveti zeleno Sistem je vključen.

Utripa zeleno Sistem preklaplja v stanje pripravljenosti ali se izklaplja.

Počasi utripa zeleno Baterija je šibka.

Sveti oranžno Sistem se polni.

Ko pritisnete in za pet sekund pridržite gumb  (vklop) in indikator napajanja utripa oranžno 
, je baterija prešibka, da bi lahko vklopili sistem PS Vita. Približno 30 minut polnite sistem, 

preden ga vklopite.



Uporaba zaslona
Ko se dotaknete ikone aplikacije na domačem zaslonu, se pojavi zaslon LiveArea™ za to aplikacijo. 
Na zaslonu LiveArea™ se dotaknite vrat, da zaženete aplikacijo. Hkrati lahko imate odprtih več aplikacij. 
Domači zaslon ima lahko največ 10 strani.

Domači zaslon

Zaslon LiveArea™ Zaslon aplikacije

Diagonalni poteg 
(zapiranje)

Gumb PS
(Nazaj na zaslon LiveArea™)

Vrata

Dotik Dotik

Aplikacija
Frcanje
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Vrstica z informacijami
Stanje sistema PS Vita lahko preverite na vrhu domačega zaslona.

Stanje komunikacije 
sistema PS Vita

Aktivne aplikacije Stanje avdio izhoda

Preostala energija 
v bateriji

Indikator obvestil
Dotaknite se indikator obvestil, da 
preberete nove informacije.
Ko prejmete obvestilo ali druge nove 
informacije, na primer sporočilo, indikator 
obvestil ob indikatorju napajanja na vrhu 
sistema počasi utripa modro .

Vstavljena kartica za  
PS Vita

Indikator napajanja

Indikator obvestil



Igranje iger

Reža za kartico za PlayStation®Vita

 Vstavite kartico PlayStation®Vita.
Kartica za PS Vita vsebuje programsko opremo za PS Vita. Ko je kartica za PS Vita vstavljena, se na 
domačem zaslonu pojavi ikona za igro.

 Zaženite igro.
Na domačem zaslonu se dotaknite ikone igre. Pojavi se zaslon LiveArea™ za to igro. Če ste 
povezani v internet, se na zaslonu LiveArea™ izpišejo različni podatki, na primer najnovejše 
informacije o igri.
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 Začnite igrati igro.
Dotaknite se možnosti [Start] (Začetek) na vratih na zaslonu LiveArea™.

Shranjevanje podatkov igre
Način shranjevanja podatkov je odvisen od igre. Podrobnejše podatke najdete v navodilih za igro.
Če podatke, shranjene na pomnilniški kartici ali kartici PS Vita, uporabite v drugem sistemu PS Vita, 
si morda ne boste mogli prislužiti trofej ali shraniti podatkov. 
Več informacij o shranjenih podatkih in trofejah preberite v uporabniškem priročniku.

 Zapustite igro.
Pritisnite gumb  (PS), da se vrnete na zaslon LiveArea™, nato povlecite s prstom diagonalno 
čez zaslon.



Vstavljanje ali odstranjevanje kartice za PS Vita

Pokrov reže za 
kartico PS Vita

Kartica za PS Vita 
(spredaj)

Indikator dostopa 
do kartice PS Vita

Pokrov reže za kartico za PS Vita odprite navzgor in vstavite kartico.
Če kartico za PS Vita želite odstraniti, pritisnite nanjo, da jo sprostite iz reže.
Ko indikator dostopa utripa, kartice PS Vita ne odstranjujte.

Prenašanje (nakup) iger in vsebin iz trgovine PlayStation®Store

PlayStation®Store nudi različne vsebine, ki jih ne morete kupiti nikjer drugje, kot so igre, 
brezplačne poskusne različice najnovejših iger, dodatki za igre, ki omogočajo še zabavnejše 
igranje, in videoposnetki, ki jih lahko kupite ali najamete.

Da boste lahko uporabili trgovino PlayStation®Store, potrebujete račun Sony Entertainment 
Network in internetno povezavo. Za prenašanje vsebin potrebujete pomnilniško kartico.

Uporaba pomnilniške kartice

Hrbtna stran
Sistem PS Vita ima vgrajeno notranjo pomnilniško kartico. Z igranjem iger in uporabo aplikacij, 
ki zahtevajo pomnilniško kartico, lahko začnete takoj po nakupu sistema. Kupite ločeno 
pomnilniško kartico, ko je notranja pomnilniška kartica polna, oziroma za igre, vsebine ali 
popravke igre, ki zahtevajo več prostora.
Ko kupite novo pomnilniško kartico, sledite spodnjim korakom, da podatke iz notranjega 
pomnilnika premaknete na novo pomnilniško kartico.
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	Pomnilniško kartico vstavite samo, ko je sistem PS Vita izklopljen. 
Vstavljanje ali odstranjevanje pomnilniške kartice ob vklopljenem sistemu lahko povzroči 
izgubo ali poškodovanje podatkov.

	Vklopite sistem PS Vita in sledite navodilom na zaslonu, da premaknete podatke. 
Ko so podatki premaknjeni, se sistem samodejno ponovno zažene.

Izklapljanje napajanja

Izklapljanje zaslona, ko je aplikacija še aktivna (stanje pripravljenosti)
Pritisnite gumb  (vklop). Indikator napajanja utripa zeleno , sistem pa preklopi na stanje pripravljenosti.
Za izhod iz stanja pripravljenosti ponovno pritisnite gumb  (vklop) ali gumb  (PS).

Popoln izklop
Pritisnite gumb  (vklop) in ga držite pritisnjenega dve sekundi, nato se dotaknite možnosti [Power Off] (Izklop napajanja). 
Ob naslednjem vklopu sistema pritisnite gumb  (vklop) in ga držite pritisnjenega dve sekundi.

  Ko je pomnilniška kartica pravilno vstavljena, bodo podatki shranjeni nanjo in ne na 
notranjo pomnilniško kartico. Mesta, kjer so shranjeni podatki, ne morete spremeniti, 
dokler ne odstranite vstavljene pomnilniške kartice.

 Med vstavljanjem pomnilniške kartice notranji pomnilnik ni dostopen.

Pokrov reže za 
pomnilniško  
kartico
Pomnilniška kartica 
(sprednja stran)
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Varnostna navodila
Vsebujejo preventivne ukrepe za varno uporabo sistema PS Vita, tehnične podatke sistema in servisne informacije.  
Pred uporabo izdelka pozorno preberite varnostna navodila in jih obdržite za prihodnjo uporabo.

Uporabniški priročnik
Če želite prebrati uporabniški priročnik, se dotaknite možnosti  (User’s Guide) (Uporabniški priročnik) na zaslonu 
LiveArea™ v delu  (Settings) (Nastavitve). Za branje uporabniškega priročnika mora biti vzpostavljena internetna povezava. 
Uporabniški priročnik lahko preberete tudi na spletnem mestu:
eu.playstation.com/psvita/support/manuals/

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Podatki o funkcijah sistema in slike, objavljeni v tem dokumentu, se lahko razlikujejo od tistih v vašem sistemu PS Vita, kar je 
odvisno od različice sistemske programske opreme, ki jo uporabljate.
Tudi ilustracije in slike zaslonov, uporabljene v teh navodilih, se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka.

» «, »PlayStation« in » « so registrirane blagovne znamke družbe Sony Computer Entertainment Inc.
»PS3«, » «, »LIVEAREA « in »PSN« sta blagovni znamki te iste družbe.
»SONY« in » « sta registrirani blagovni znamki družbe Sony Corporation.
»Sony Entertainment Network« je blagovna znamka iste družbe.

Za storitvi PSNSM in PlayStation®Store veljajo pogoji uporabe. Storitvi nista na voljo v vseh državah in v vseh jezikih. Podrobnosti si 
oglejte na spletni strani eu.playstation.com/legal. Vzpostavljena mora biti brezžična internetna povezava. Stroške dostopa do 
širokopasovnega interneta mora poravnati uporabnik. Uporabniki morajo biti stari najmanj 7 let. Uporabniki, mlajši od 18 let, 
potrebujejo soglasje staršev. Določene vsebine in/ali storitve so plačljive. Če sistem PS Vita nastavljate za otroka, uporabite 
podračun in funkcije starševskega nadzora.


