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Welcome to the World of PlayStation

מדריך להתחלה מהירה



השימוש במערכת PlayStation®Vita בפעם הראשונה

.PS Vita הפעל את מערכת  
בעת הפעלת המערכת בפעם הראשונה, לחץ לחיצה ממושכת על הכפתור  (הפעלה) למשך 5 שניות.

. לאחר הדלקת המכשיר, מחוון ההפעלה שליד  לחצן ההפעלה יידלק ויהפוך ירוק 
, טען את המערכת כפי שמתואר בקטע “טעינה” במדריך זה. כאשר מחוון ההפעלה מהבהב באיטיות בירוק  או בכתום 

התחל בהגדרת מערכת PS Vita שברשותך.  
 כדי להתחיל ביצירת ההגדרות הראשוניות, גרור את האצבע מצד ימין למעלה לצד שמאל למטה של מסך המגע (קילוף המסך)

כפי שמתואר בתמונה משמאל.

תנועות במסך המגע

הקשה
 גע בקלילות ואז הרם את

אצבעך
גרירה

החלק תוך כדי נגיעה
גרירה מהירה

גרירה מהירה וקלילה

לחץ כלפי מטה 
למשך 5 שניות
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בחר את השפה, אזור הזמן, התאריך והשעה שלך.  
 גרור רשימות ופריטים כדי לגלול בהם ולמצוא את בחירתך.

הקש על פריט כדי לבחור בו, ולאחר מכן הקש על ]Next[ )הבא(.
כדי לגלול במהירות, גרור במהירות את אצבעך ברשימת הפריטים.

.PS Vita אל מערכת Sony Entertainment Network קשר את חשבון  
אם כבר יש לך חשבון

אתה זקוק לחיבור לאינטרנט על מנת לקשר את חשבון Sony Entertainment Network למערכת PS Vita שלך ולגשת 
לשירותי PSNSM. אם אינך יכול להתחבר לאינטרנט, עליך להגדיר את המערכת שלך כפי שמוסבר בקטע “אם אין לך חשבון, 

או אם ברצונך להירשם לחשבון מאוחר יותר”.

גע ב ]Yes, I do[ )כן, אני מסכים(, ]Use[ )השתמש(, ולאחר מכן גע ב ]Next[ )הבא(. 	

.Wi-Fi התחבר לאינטרנט על-ידי בחירת נקודת גישה במסך הגדרות 	

הזן את הפרטים של חשבון Sony Entertainment Network שלך. 		
גע בשדה של הערך הבא ולאחר מכן הזן טקסט באמצעות המקלדת שמופיעה.

 אם נדרש עדכון תוכנה לאחר שלב , בחר ]Set Later[ )הגדר מאוחר יותר( והקש ]Next[ )הבא(.
בצע את ההוראות שעל המסך כדי להמשיך בהגדרה.

חיבור לאינטרנט
כאשר יש צורך בחיבור לאינטרנט, המערכת מחפשת אוטומטית אחר נקודות גישה ל-Wi-Fi ולאחר מכן תראה את המסך 

‘הגדרות Wi-Fi’. התחבר לאינטרנט במיקום בעל נקודת גישה ל-Wi-Fi שבה תוכל להשתמש. לקבלת פרטים על חיבור 
לנקודת גישה ל-Wi-Fi, עיין במסמכי התיעוד בנושא נקודות גישה או צור קשר עם ספק השירותים או הגורם שהתקין אותה.

נמצאו נקודות גישה



Sony Entertainment Network יצירת חשבון
תוכל ליצור חשבון באופן הבא: )Settings( )הגדרות(  > ]Start[ )הפעל( > ]Sign Up[ < ]PSNSM[ )הרשמה( לאחר השלמת ההגדרה הראשונה.

.PS Vita ניתן לקשר חשבון אחד בלבד לכל מערכת  
.PS Vita או מחשב. תוכל לקשר את החשבון שתיצור למערכת PlayStation®3 תוכל גם ליצור חשבון באמצעות מערכת  

  כדי ליצור חשבון )חשבון משנה( למשתמשים מתחת לגיל מסוים, תחילה עליך ליצור חשבון עבור הורה או אפוטרופוס )חשבון ראשי( באמצעות מערכת ™PS3 או 
מחשב. לפרטים נוספים, ראה המדריך למשתמש.

מסך הבית

אם אין לך חשבון או אם ברצונך להירשם לחשבון מאוחר יותר
הגדר את מערכת PS Vita שלך לשימוש ניסיון בשירותי PSNSM. כדי להשתמש בכל התכונות של PSNSM, אתה חייב 

.Sony Entertainment Network להירשם לחשבון

הקש על ]No, I don‘t[ )לא, אין לי( ולאחר מכן הקש על ]Next[ )הבא(. 		
פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך.

השלם את ההגדרה הראשונית.  
הקש על ]OK[ )אישור( כדי להשלים את ההגדרה הראשונית של מערכת PS Vita. יופעל סרטון היכרות.

תוכל לגשת ליישומים של מערכת PS Vita ממסך הבית.

הגדרה של בקרת הורים
ייתכן שחלק מהתכנים של PS Vita אינם מתאימים לצפייה של ילדך. רוב התכנים של ה-PS Vita מדורגים על ידי גוף דירוג 

עצמאי. כדי להבטיח שילדך יכול לגשת רק לתכנים בעלי דירוג הולם, הגדר את בקרת ההורים המתאימה לפני שתאפשר לילדך 
לשחק במערכת בפעם הראשונה. בעזרת בקרת ההורים תוכל גם להגדיר מגבלות זמן למשחק עבור ילדך. תוכל להגדיר בקרת 

.PS Vita-בקרת הורים( ב(  )Parental Controls(-הורים ב
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טעינה

לחצן הפעלה
מחוון הפעלה

AC מתאם

USB כבל AC כבל מתח

שקע חשמל

טעינה
כדי לטעון את מערכת PS Vita, חבר אותה למקור חשמל כפי שמוצג בתרשים שמימין. בזמן טעינת המערכת, מחוון ההפעלה 

. לפרטים נוספים, כולל פירוט זמני טעינה, ראה המדריך למשתמש. מואר בכתום 

בדוק את המצב של מערכת PS Vita על ידי בדיקה אם מחוון ההפעלה דולק או מהבהב

המערכת מופעלת.דולק בירוק

המערכת נכנסת למצב המתנה/כבוי.מהבהב בירוק

הסוללה חלשה.מהבהב באיטיות בירוק

המערכת בטעינה.דולק בכתום

, פירוש הדבר  אם אתה מקיש ארוכות על לחצן ההפעלה  למשך חמש שניות ומחוון ההפעלה מהבהב בכתום 
שהסוללה חלשה מכדי להפעיל את מערכת PS Vita. טען את המערכת למשך 30 דקות לפני שתפעיל את המערכת.



שימוש במסך
כאשר תקיש על הסמל של יישום במסך הבית, יופיע מסך ™LiveArea של היישום.

במסך ™LiveArea, הקש על השער כדי להפעיל את היישום. באפשרותך להפעיל יישומים מרובים באותה עת.
מסך הבית יכול להכיל מספר מרבי של 10 דפים.

מסך הבית

LiveArea™ מסך מסך יישום

גרור )סגור( PS כפתור 
)LiveArea™ חזור אל מסך(

שער

הקש הקש

יישום
גרירה מהירה
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סרגל המידע
באפשרותך לבדוק את הסטטוס של מערכת PS Vita בחלק העליון של מסך הבית.

מצב התקשורת של 
PS Vita מערכת

יישומים פעילים מצב פלט שמע

כוח סוללה נותר

מחוון ההודעות
 גע במחוון ההתראה כדי לראות את

 המידע החדש.
בעת קבלת התראה חדשה או מידע חדש אחר, כמו 
הודעה, מחוון ההתראה שליד מחוון ההפעלה בחלק 

.  כרטיס PS Vita שהוכנסהעליון של המערכת מהבהב באיטיות בכחול 

מחוון הפעלה
מחוון ההודעות



שימוש במשחקים
PS Vita חריץ לכרטיס.PlayStation®Vita הכנס את כרטיס  

כרטיס PS Vita שלך מכיל תוכנה בתבנית של PS Vita )קודי איזור אשר מוקצים לכל תוכנת PlayStation®Vita בתבנית 
מהאזורים שבהם המערכת נמכרת(. בעת הכנסת כרטיס PS Vita, הסמל של המשחק מופיע במסך הבית.

הפעל את המשחק.  
במסך הבית, הקש על סמל המשחק. מסך ™LiveArea של המשחק יופיע. אם אתה מחובר לאינטרנט, יופיעו פרטים נוספים 

במסך זה, כגון המידע העדכני ביותר על המשחק.
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התחל במשחק.  
.LiveArea™ הפעל( בשער שבמסך( ]Start[ הקש על

שמירת נתוני משחק
אופן שמירת הנתונים תלוי במשחק. לקבלת פרטים, עיין בהנחיות של המשחק.

אם אתה משתמש בנתונים השמורים וכרטיס זיכרון או בכרטיס PS Vita במערכת PS Vita אחרת, ייתכנו מקרים שבהם לא 
תוכל לזכות בפרסים או לשמור את הנתונים. עיין במדריך למשתמש לקבלת פרטים על נתונים שמורים ופרסים.

צא מהמשחק.  
לחץ על כפתור  )PS( כדי לחזור למסך ™LiveArea, ולאחר מכן גרור את אצבעך על המסך.



PS Vita הכנסה והוצאה של כרטיס
כיסוי חריץ לכרטיס 
PS Vita

PS Vita כרטיס 
)חלק קדמי(
מחוון גישה של כרטיס 
PS Vita

פתח את מכסה החריץ לכרטיס PS Vita כלפי מעלה והכנס את הכרטיס.
כדי להסיר את כרטיס PS Vita, לחץ עליו כדי לשחררו מהחריץ.

אל תוציא את כרטיס PS Vita כאשר מחוון הגישה מהבהב.

PlayStation®Store-הורדה )רכישה( של משחקים ותכנים מ
PlayStation®Store מכיל מגוון רחב של תכנים שלא ניתן למצוא בכל מקום אחר, כולל משחקים, גרסאות של מהדורות 

חדשות לניסיון בחינם, הרחבות של משחקים שהופכות אותם למהנים יותר וסרטונים הזמינים לרכישה או להשכרה.

כדי להשתמש ב-PlayStation®Store, אתה זקוק לחשבון Sony Entertainment Network ולחיבור לאינטרנט. כדי 
להוריד תכנים, יש צורך בכרטיס זיכרון.

מערכת ה-PS Vita שלך כוללת כרטיס זיכרון פנימי מובנה. תוכל להתחיל לשחק משחקים ולהפעיל יישומים המחייבים 
כרטיס זיכרון מיד אחרי שתרכוש את המערכת. רכוש כרטיס זיכרון נפרד כאשר כרטיס הזיכרון הפנימי מלא, או עבור 

משחקים, תכנים ותיקוני משחקים אשר מחייבים שטח אחסון גדול יותר.
לאחר רכישת כרטיס זיכרון חדש, פעל לפי הצעדים שבהמשך להעברת נתונים מהזיכרון הפנימי לכרטיס הזיכרון החדש.

שימוש בכרטיס זיכרון
מבט אחורי
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הכנס את כרטיס הזיכרון רק כשמערכת PS Vita כבויה. 		
הכנסה או הוצאה של כרטיס הזיכרון כאשר המערכת מופעלת עלולה לגרום לנזק או לאובדן נתונים.

הפעל את מערכת PS Vita ולאחר מכן פעל לפי ההוראות שבמסך להעברת הנתונים. 		
לאחר העברת הנתונים, המערכת תופעל מחדש באופן אוטומטי.

כיבוי המערכת
כיבוי המסך בזמן שהיישום עדיין פעיל )מצב המתנה(

. מחוון ההפעלה יהבהב בירוק  והמערכת תיכנס למצב המתנה. גע בלחצן ההפעלה 
.  )PS( כדי לצאת ממצב המתנה, גע פעם נוספת בלחצן ההפעלה או גע בלחצן

כיבוי מוחלט של המערכת
 לחץ והחזק את הכפתור  )הפעלה( במשך שתי שניות, ולאחר מכן הקש על ]Power Off[ )כיבוי(.

בפעם הבאה שתפעיל את המערכת, יהיה עליך ללחוץ ולהחזיק את הכפתור  )הפעלה( במשך שתי שניות.

  לאחר הכנסה בטוחה של כרטיס הזיכרון, הנתונים יישמרו בכרטיס זה ולא בכרטיס הזיכרון הפנימי. לא ניתן לשנות 
את המקום שבו הנתונים נשמרים, לפני הוצאת כרטיס הזיכרון שהוכנס.

בעת הכנסת כרטיס הזיכרון, לא ניתן לגשת אל הזיכרון הפנימי.  

כיסוי חריץ כרטיס 
זיכרון

כרטיס זיכרון 
)חלק קדמי(



מדריך בטיחות
 מכיל אמצעי זהירות לשימוש בטוח במערכת PS Vita, מיפרט מערכת ומידע על השירות.

לפני השימוש במוצר זה, קרא בעיון את מדריך הבטיחות ושמור אותו לעיון עתידי.

המדריך למשתמש
כדי לעיין במדריך למשתמש, הקש על  )User‘s Guide( )מדריך למשתמש( ב- (Settings( )הגדרות( מסך ™LiveArea. יש צורך בחיבור לאינטרנט 

 כדי לקרוא את המדריך למשתמש. נדרש חיבור לאינטרנט כדי לעיין במדריך למשתמש.
תוכל גם לעיין במדריך למשתמש על-ידי ביקור באתר הבא:

eu.playstation.com/psvita/support/manuals/

העיצוב והמפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה.
ייתכן כי יהיו הבדלים בין פרטי פונקציונליות המערכת והתמונות המפורסמים במסמך זה לבין הקיים במערכת PS Vita שברשותך, בהתאם לגרסת התוכנה של המערכת 

שבשימוש.
בנוסף, ייתכן כי יהיה הבדל בין האיורים ותמונות המסך המופיעים במדריך זה לבין המוצר בפועל.

© 2014 Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.

.Sony Computer Entertainment Inc הם סימנים מסחריים רשומים של ” ”, “PlayStation” וכן “ “ 
” ,“PS3” ו- “PSN” הם סימני מסחר של אותה חברה. “, ”LIVEAREA“

.Sony Corporation הם סימני מסחר רשומים של ” “SONY” ו-”
“Sony Entertainment Network” הוא סימן מסחרי של אותה חברה.

PSNSM ו-PlayStation®Store כפופים לתנאי שימוש ואינם זמינים בכל המדינות והשפות. לפרטים, ראה eu.playstation.com/legal. יש צורך בחיבור אלחוטי 

לאינטרנט. עלויות החיבור לאינטרנט בפס רחב חלות על המשתמשים. על המשתמשים להיות בגיל 7 ומעלה, ומשתמשים מתחת לגיל 18 חייבים הסכמת הורים. על חלק 
מהתכנים ו/או השירותים חלים חיובים. אם אתה מגדיר את מערכת PS Vita עבור ילד, עליך להשתמש בחשבון משנה ובתכונות של בקרת הורים.


