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PlayStation®Vita sisteminizin ilk kez kullanılması
5 saniye basılı
tutun

PS Vita sisteminizi açın.
Sisteminizi ilk kez açarken,
(Güç) düğmesini beş saniye basılı tutun.
Güç açıldığında,
(Güç) düğmesinin yanındaki güç göstergesi yeşil renkte yanar.
Güç göstergesi
yeşil renkte veya
turuncu renkte yavaşça yanıp söndüğünde, sistemi bu
kılavuzun “Şarj etmek” bölümünde anlatıldığı şekilde şarj edin.

PS Vita sisteminizi kurmaya başlayın.
Başlangıç ayarlarını yapmaya başlamak için, soldaki şekilde gösterildiği gibi parmağınızı dokunmatik
ekranın sağ üst köşesinden sol alt köşesine doğru sürükleyin (ekranı soyun).

Dokunmatik ekran hareketleri
Parmağınla
sürükle
Dokunurken
kaydır

Hafifçe dokun
Hafifçe dokun ve sonra
parmağını kaldır

Parmağını
kaydır
Hafifçe
gezdir

Dil, zaman dilimi, tarih ve saat seçimi yapın.
Madde listelerini parmağınızla sürükleyerek seçiminizi bulun.
Bir maddeyi seçmek için ona bir kez hafifçe dokunun ve sonra [İleri] seçimini yapın.
Hızlı biçimde göz atmak için, parmağınızı kaydırarak madde listesinin üzerinde gezdirin.

Sony Entertainment Network hesabınızı PS Vita sisteminizle
ilişkilendirin.
Zaten bir hesabınız varsa
Sony Entertainment Network hesabınızı PS Vita sisteminize bağlamak ve PSNSM hizmetlerine
erişmek için İnternet bağlantısı gerekir. İnternete bağlanamıyorsanız sisteminizi “Hesabınız yoksa
veya daha sonra hesap oluşturmak istiyorsanız” bölümünde anlatıldığı gibi kurmalısınız.
 [Evet, var], [Kullan] ve ardından [İleri] seçeneğine hafifçe dokunun.
 Kablosuz bağlantı ayarları ekranında bir erişim noktası seçerek Internet’e bağlanın.
 Sony Entertainment Network hesabı bilgilerinizi girin.
Metin giriş alanına hafifçe dokunun ve ekranda görünen klavyeyi kullanarak metin girin.
, adımdan sonra bir sistem yazılımı güncellemesi gerekiyorsa, [Daha Sonra Ayarla] öğesini seçin
ve [İleri] öğesine hafifçe dokunun.
Kuruluma devam etmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Erişim noktaları bulundu

Internet’e bağlanmak
İnternet bağlantısı gerektiğinde, sisteminiz Wi-Fi erişim noktalarını otomatik olarak arar ve
ardından Wi-Fi Ayarları ekranı görünür. Kullanabileceğiniz bir Wi-Fi erişim noktası bulunan bir
konumda İnternete bağlanın. Bir Wi-Fi erişim noktasına bağlanma hakkında ayrıntılı bilgi için erişim
noktası belgelerine başvurun veya kurulumu yapan servis sağlayıcısı ya da kişiyle irtibata geçin.
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Giriş ekranı

Hesabınız yoksa veya daha sonra hesap oluşturmak istiyorsanız
PS Vita sisteminizi PSNSM hizmetlerinin deneme sürümlerini kullanmak için ayarlayın.
PSNSM özelliklerinden faydalanabilmek için bir Sony Entertainment Network hesabı oluşturmalısınız.
 [Hayır, yok] ’a ve daha sonra da [İleri] ’ye hafifçe dokunun.
Ekran yönergelerini takip edin.

Başlangıç ayarlarını tamamlayın.
PS Vita sisteminizin başlangıç kurulumunu tamamlamak için [Tamam] öğesine hafifçe dokunun.
Bir tanıtım videosu göreceksiniz.
PS Vita sisteminin uygulamalarına giriş ekranından erişebilirsiniz.

Ebeveyn kontrolünü ayarlama
Bazı PS Vita içerikleri çocuğunuz için uygun olmayabilir. Çoğu PS Vita içeriği bağımsız bir
derecelendirme kuruluşu tarafından derecelendirilir. Çocuğunuzun yalnızca kendisine uygun
dereceli içeriğe erişebildiğinden emin olmak için çocuğunuzun oynamasına izin vermeden önce
doğru ebeveyn kontrolü ayarını yapın. Ayrıca ebeveyn kontrolleri çocuğunuzun oyun oynama
sürelerine kısıtlamalar koymanızı da sağlar. Ebeveyn kontrollerini PS Vita’nızdaki
(Ebeveyn
Kontrolleri) bölümünden ayarlayabilirsiniz.

Sony Entertainment Network hesabı oluşturma
İlk kurulum tamamlandıktan sonra

(Ayarlar) > [Başlat] > [PSNSM] > [Kaydol] altında bir hesap oluşturabilirsiniz.

 Bir PS Vita sistemine yalnızca tek bir hesap bağlayabilirsiniz.
 Hesap oluşturmak için bir PlayStation®3 sistemi veya bilgisayar da kullanabilirsiniz. Oluşturulan hesap bir PS Vita sistemine bağlanabilir.
 Belirli bir yaşın altındaki kullanıcılara bir hesap (alt hesap) oluşturmak için ilk olarak bir PS3™ sistemi veya bilgisayar kullanarak ebeveyn
ya da veli (ana hesap) için bir hesap oluşturmalısınız. Ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu’na başvurun.

Şarj etmek

Şarj etmek
PS Vita sisteminizi şarj etmek için sistemi soldaki şekilde gösterildiği gibi bir güç kaynağına
bağlayın. Şarj halindeki sistemin güç göstergesi turuncu renkte yanar. Yaklaşık şarj olma süreleri
hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Kullanım Kılavuzu.

Güç düğmesi
Güç göstergesi
Güç göstergesinin nasıl yandığına veya yanıp söndüğüne bakarak PS Vita sisteminizin
durumunu kontrol etme
Yeşil renkte yanıyor

Sistem açıktır.

Yeşil renkte yanıp sönüyor

Sistem bekleme moduna giriyordur veya kapanıyordur.

Yeşil renkte yavaşça yanıp
sönüyor

Pil şarj düzeyi düşüktür.

Turuncu renkte yanıyor

Sistem şarj oluyordur.

AC adaptörü
(Güç) düğmesine beş saniye boyunca basılı tuttuğunuzda güç göstergesi
turuncu renkte
yanıp sönerse pil şarj düzeyi PS Vita sistemini açamayacak kadar düşüktür. Sistemi açmadan
önce yaklaşık 30 dakika boyunca şarj edin.
USB
kablosu

AC güç
kablosu
Elektrik prizi
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Ekranın kullanımı
Giriş ekranında bir uygulama ikonuna hafifçe dokunduğunuzda, uygulamanın LiveArea™ ekranı karşınıza çıkar.
Uygulamayı başlatmak için LiveArea™ ekranında girişe hafifçe dokunun. Aynı anda birden fazla uygulama çalıştırabilirsiniz.
Giriş ekranında en fazla 10 sayfa olabilir.
Giriş ekranı

Parmağını
kaydır

Uygulama
Hafifçe
dokun

Hafifçe
dokun
LiveArea™ ekranı

Soy (kapalı)

Giriş

Uygulama ekranı

PS düğmesi
(LiveArea™ ekranına döner)

Bilgi çubuğu
PS Vita sisteminizin durumunu giriş ekranının üst kısmından kontrol edebilirsiniz.

Takılı PS Vita kartı

PS Vita sistemi
iletişim durumu
Etkin uygulamalar

Kalan pil şarjı

Ses çıkış durumu

Bilgilendirme göstergesi
Bildirim göstergesine hafifçe dokunarak
yeni bilgileri görün.
Bir bildirim veya mesaj gibi diğer yeni
bilgiler alındığında sistemin üstünde
bulunan güç göstergesinin yanındaki
bildirim göstergesi
mavi renkte
yavaşça yanıp söner.

Güç göstergesi
Bilgilendirme
göstergesi
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Oyun oynamak
PlayStation®Vita kart yuvası

PlayStation®Vita kartını yerleştirin.
PS Vita kartınızda PS Vita formatındaki yazılım bulunur. PS Vita kartı takıldığında oyunun simgesi
giriş ekranında görünür.

Oyunu başlatın.
Giriş ekranında, oyun ikonuna hafifçe dokunun. Oyunun LiveArea™ ekranı karşınıza çıkacaktır.
Eğer Internet bağlantınız varsa, LiveArea™ ekranında oyunla ilgili son bilgiler gibi çeşitli
ayrıntılar görünecektir.

Oyunu oynamaya başlayın.
LiveArea™ ekranında, girişteki [Başlat] ’a hafifçe dokunun.
Oyun bilgisinin kaydedilmesi
Oyun bilgisinin nasıl kaydedileceği oyundan oyuna değişir. Ayrıntılar için, oyunun kullanma
kılavuzuna başvurun.
Farklı bir PS Vita sistemindeki hafıza kartı ya da PS Vita kartındaki kaydedilmiş bilgileri kullanırsanız,
kupaları kazanamayacağınız ya da bilgilerinizi kaydedemeyeceğiniz durumlar oluşabilir.
Bilgilerin kaydedilmesi ve kupa kazanmakla ilgili ayrıntılar için Kullanıcı Kılavuzu’na başvurun.

Oyundan çıkma.
LiveArea™ ekranına dönmek için

(PS) düğmesine basın ve daha sonra ekranı soyun.
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PS Vita kartını takma veya çıkarma
PS Vita kartı
yuva kapağı

PS Vita kart yuvası kapağını yukarı doğru kaldırarak açın ve ardından kartı takın.
PS Vita kartını çıkarmak için yuvadan kurtulana kadar karta bastırın.
Erişim göstergesi yanıp sönerken PS Vita kartını yerinden çıkarmayın.

PS Vita kartı (ön)
PS Vita kartı erişim
göstergesi

PlayStation®Store’dan oyun indirmek (satın almak)
PlayStation®Store’da oyunlar, en son çıkan oyunların ücretsiz deneme sürümleri, sahip
olduğunuz oyunları daha da eğlenceli kılan oyun eklentileri, satın alabileceğiniz veya
kiralayabileceğiniz videolar gibi başka yerde bulamayacağınız çok çeşitli içerikler bulunur.
PlayStation®Store’u kullanmak için Sony Entertainment Network hesabı ve İnternet bağlantısı
gerekir. Bazı içerikleri indirmek için bir hafıza kartı gerekir.

Hafıza kartını kullanma
Arkadan görünüm

PS Vita sisteminizde yerleşik bir dahili hafıza kartı bulunur. Sistemi satın aldığınız gibi hafıza
kartı gerektiren oyunları oynamaya ve uygulamaları kullanmaya başlayabilirsiniz. Dahili hafıza
kartı dolduğunda veya oyunlar, içerikler ya da oyun yamaları için daha fazla alan gerektiğinde
ayrı bir hafıza kartı satın alın.
Yeni bir hafıza kartı satın aldıktan sonra verileri dahili hafızadan yeni hafıza kartına taşımak için
aşağıdaki adımları izleyin.

Hafıza kartı
yuvası kapağı

 Hafıza kartını yalnızca PS Vita sisteminiz kapalı olduğunda takın.
Hafıza kartını güç açıkken takmak veya çıkarmak verilerin bozulmasına veya kaybolmasına
neden olabilir.

Hafıza kartı
(ön)

 PS Vita sisteminizi açın ve ardından verileri taşımak için ekrandaki talimatları izleyin.
Verilerin taşınması bittiğinde, sistem otomatik olarak yeniden başlatılır.
	Hafıza kartı doğru şekilde takıldığında veriler, dahili hafıza kartına değil de bu karta
kaydedilir. Verilerin kaydedildiği bu konum, takılı hafıza kartı çıkarılana kadar
değiştirilemez.
	Bir hafıza kartının takılması sırasında dahili hafızaya erişilemez.

Gücü kapatma
Uygulama hala etkinken ekranı kapatma (bekleme modu)
(Güç) düğmesine basın. Güç göstergesi
yeşil renkte yanıp söner ve sistem bekleme moduna girer.
Bekleme modundan çıkmak için tekrar
(Güç) düğmesine veya
(PS) düğmesine basın.
Gücü tamamen kapatmak
(Güç) düğmesine iki saniye boyunca basılı tutun ve daha sonra [Kapat]’a hafifçe dokunun.
Sistemi bir dahaki açışınızda,
(Güç) düğmesine iki saniye boyunca basılı tutun.
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Güvenlik Rehberi
PS Vita sisteminizin güvenli kullanımı için gereken önlemleri, sistemin teknik özelliklerini ve hizmet bilgilerini kapsar.
Bu ürünü kullanmadan önce, Güvenlik Rehberi’ni dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.
Kullanıcı Kılavuzu
Kullanıcı Kılavuzu’nu okumak için
(Ayarlar) LiveArea™ ekranında
(Kullanıcı Kılavuzu) öğesine hafifçe dokunun.
Kullanıcı Kılavuzu’nu okumak için Internet bağlantısı gerekir.
Kullanıcı Kılavuzu’nu aşağıdaki web sitesini ziyaret ederek de okuyabilirsiniz:
eu.playstation.com/psvita/support/manuals/

PSNSM ve PlayStation®Store kullanım şartlarına tabidir ve her ülkede ve dilde mevcut değildir. Ayrıntılar için bkz. eu.playstation.com/
legal. Kablosuz internet bağlantısı gerekir. Geniş bant internet bağlantısı ücretlerinden kullanıcılar sorumludur. Kullanıcılar en az 7
yaşında olmalıdır ve 18 yaşından küçük kullanıcılar ebeveynlerinden onay almalıdır. Bazı içerik ve/veya hizmetler ücretlidir. PS Vita
sistemini bir çocuk için ayarlıyorsanız lütfen bir alt hesap ve ebeveyn kontrolü özelliklerini kullanın.
”, Sony Computer Entertainment Inc.in tescilli ticari markalarıdır.
“ ”, “PlayStation” ve “
”, “LIVEAREA” ve “PSN” aynı şirketin ticari markalarıdır.
“PS3”, “
“SONY” ve “ ” Sony Corparation’ın tescilli ticari markalarıdır.
“Sony Entertainment Network” aynı şirketin ticari markasıdır.
Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilirler.
Sistem işlevselliği ve bu belgede yer verilen resimlerle ilgili bilgiler, kullanımda olan sistem yazılım sürümüne bağlı olarak sizin
PS Vita sisteminiz için olanlardan farklı olabilir.
Ayrıca, bu rehberde yer verilen şemalar ve ekran görüntüleri gerçek üründen farklı olabilir.
© 2014 Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.

