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Pierwsze użycie systemu PlayStation®Vita
Naciśnij i przytrzymaj
przez 5 sekund

Włącz system PS Vita.
Włączając system po raz pierwszy, naciśnij i przytrzymaj przycisk
(zasilania) przez pięć sekund.
Po uruchomieniu wskaźnik zasilania położony obok przycisku
(zasilania) zaświeci się na zielono .
Jeśli wskaźnik zasilania powoli miga na zielono
lub miga na pomarańczowo , naładuj system
zgodnie z instrukcją „Ładowanie” w tym podręczniku.

Rozpocznij konfigurowanie systemu PS Vita.
Aby rozpocząć wprowadzanie ustawień początkowych, wykonaj palcem ruch zdejmowania ekranu
od prawej górnej strony do dolnego lewego rogu, jak pokazano na rysunku po lewej.

Gesty na ekranie dotykowym
Przeciągnięcie
Przesunięcie
palcem, dotykając
ekranu

Stuknięcie
Lekkie dotknięcie
palcem ekranu i
podniesienie palca

Przesunięcie
Lekkie szybkie
przesunięcie
palcem po
ekranie

Wybierz język, strefę czasową oraz datę i godzinę.
Przeciągnij listę pozycji, aby przewinąć ją do wybranej pozycji.
Stuknij pozycję, aby ją wybrać, a następnie stuknij opcję [Dalej].
Aby szybko przewijać ekran, przesuń listę pozycji.

Połącz konto Sony Entertainment Network z systemem PS Vita.
Jeżeli masz już konto
Do powiązania konta Sony Entertainment Network z systemem PS Vita i uzyskania dostępu do
usług PSNSM niezbędne jest połączenie z Internetem. Jeśli nie możesz połączyć się z Internetem,
musisz skonfigurować system zgodnie z instrukcją w sekcji „Jeśli nie masz konta lub chcesz
założyć konto później”.
 Stuknij [Tak, mam], [Używaj], a następnie stuknij [Dalej].
 Połącz się z Internetem, wybierając punkt dostępu na ekranie ustawień Wi-Fi.
 Podaj szczegóły swojego konta Sony Entertainment Network.
Stuknij pole tekstowe i wpisz tekst przy użyciu klawiatury ekranowej.
Jeśli po kroku , wymagana jest aktualizacja oprogramowania systemowego, wybierz [Ustaw
później] i stuknij [Dalej].
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

Znalezione punkty dostępu

Nawiązywanie połączenia z Internetem
Jeśli wymagane jest połączenie z Internetem, system automatycznie wyszukuje punkty
dostępowe Wi-Fi i wyświetlany jest ekran Ustawienia Wi-Fi. Połącz się z Internetem w miejscu,
gdzie znajduje się punkt dostępowy Wi-Fi, z którego możesz korzystać. W celu uzyskania
szczegółowych informacji dotyczących łączenia się z punktem dostępowym Wi-Fi zajrzyj do
dokumentacji punktu dostępowego lub skonsultuj się z dostawcą usługi lub osobą
odpowiedzialną za konfigurację punktu.
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Jeśli nie masz konta lub chcesz założyć konto później
Skonfiguruj system PS Vita, aby uzyskać dostęp do próbnej wersji usług PSNSM. Aby uzyskać pełny
dostęp do funkcji PSNSM, musisz założyć konto Sony Entertainment Network.
Ekran główny

 Stuknij opcję [Nie mam], a następnie stuknij opcję [Dalej].
Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Zakończ konfigurację początkową.
Stuknij [OK], aby zakończyć początkową konfigurację systemu PS Vita. Zostanie odtworzony film
wprowadzający.
Dostęp do aplikacji dla systemu PS Vita możesz uzyskać z poziomu ekranu głównego.

Ustawianie kontroli rodzicielskiej
Część materiałów na PS Vita może być nieodpowiednia dla dzieci. Większość zawartości dostępnej
na PS Vita jest oceniana przez niezależną organizację. Aby mieć pewność, że Twoje dziecko ma
dostęp tylko do materiałów dla odpowiedniej grupy wiekowej, ustaw funkcje kontroli rodzicielskiej,
zanim pozwolisz mu grać. Kontrola rodzicielska pozwala także określić, jak długo dziecko będzie
grać. Kontrolę rodzicielską można skonfigurować w menu
(Kontrola rodzicielska) na PS Vita.

Tworzenie konta Sony Entertainment Network
Konto możesz utworzyć w menu

(Ustawienia) > [Rozpocznij] > [PSNSM] > [Zapisz się] po zakończeniu konfiguracji wstępnej.

 Tylko jedno konto może zostać połączone z systemem PS Vita.
 Możesz także utworzyć konto korzystając z systemu PlayStation®3 lub komputera. Utworzone konto może zostać powiązane z systemem
PS Vita.
 Aby utworzyć konto (konto podrzędne) dla użytkowników poniżej określonego wieku, musisz najpierw utworzyć konto dla rodzica lub
opiekuna (konto główne) korzystając z systemu PS3™ lub komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w Podręczniku
użytkownika.

Ładowanie
Przycisk zasilania
Wskaźnik zasilania

Ładowanie
Aby naładować akumulator systemu PS Vita, podłącz go do źródła zasilania w sposób pokazany
na diagramie po lewej stronie. Podczas ładowania systemu wskaźnik zasilania świeci na
pomarańczowo . Dokładne informacje, w tym o przybliżonym czasie ładowania, można znaleźć
w Podręczniku użytkownika.
Sprawdź stan systemu PS Vita po sposobie, w jaki wskaźnik zasilania świeci lub miga

Zasilacz prądu
zmiennego

Przewód
USB

Świeci na zielono

System jest włączony.

Miga na zielono

System przechodzi w tryb czuwania lub wyłącza się.

Miga powoli na zielono

Niski poziom baterii.

Świeci na pomarańczowo

System jest ładowany.

Jeśli po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku
(zasilania) przez pięć sekund wskaźnik
zasilania miga na pomarańczowo , poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, by
uruchomić system PS Vita. Ładuj system przez około 30 minut przed jego uruchomieniem.

Kabel zasilania
sieciowego
Gniazdko elektryczne
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Korzystanie z ekranu
Po stuknięciu na ekranie głównym ikony aplikacji zostanie wyświetlony ekran aplikacji LiveArea™.
Na ekranie aplikacji LiveArea™ stuknij bramę, aby uruchomić aplikację. Można uruchomić wiele aplikacji jednocześnie.
Ekran główny może mieć maksymalnie 10 stron.
Ekran główny

Aplikacja
Przesunięcie
Stuknięcie Ekran aplikacji
LiveArea™

Zdejmowanie
(zamknięcie)

Brama

Stuknięcie
Ekran aplikacji

Przycisk PS
(Powrót do ekranu aplikacji LiveArea™)

Pasek informacji
Stan systemu PS Vita wyświetlany jest w górnej części ekranu głównego.

Stan komunikacji
systemu PS Vita

Włożono kartę PS Vita
Aktywne aplikacje

Pozostały poziom
naładowania baterii

Stan wyjścia audio

Wskaźnik powiadomień
Stuknij wskaźnik powiadomienia, aby
wyświetlić nowe informacje.
W momencie odebrania powiadomienia
lub nowej informacji, takiej jak
wiadomość, wskaźnik powiadomienia
położony obok wskaźnika zasilania w
górnej części systemu będzie powoli
migał na niebiesko .

Wskaźnik zasilania
Wskaźnik
powiadomień
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Granie w gry
Gniazdo na kartę PlayStation®Vita

Włóż kartę PlayStation®Vita.
Karta PS Vita zawiera oprogramowanie w formacie PS Vita. Po włożeniu karty PS Vita, ikona gry
wyświetlana jest na ekranie głównym.

Uruchom grę.
Na ekranie głównym stuknij ikonę gry. Zostanie wyświetlony ekran aplikacji LiveArea™ gry. Jeżeli
dostępne jest połączenie z Internetem, na ekranie aplikacji LiveArea™ zostanie wyświetlony szereg
informacji, w tym najnowsze informacje na temat gry.

Rozpocznij grę.
Stuknij opcję [Rozpocznij] na bramie ekranu aplikacji LiveArea™.
Zapisywanie danych gry
Sposób zapisywania danych zależy od gry. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji gry.
Jeżeli dane zapisane na karcie pamięci lub karcie PS Vita zostaną użyte na innym systemie PS Vita,
zapisywanie danych lub zdobywanie trofeów może być czasami niemożliwe. Szczegółowe
informacje na temat zapisywanych danych i trofeów można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Wyjdź z gry.
Naciśnij przycisk
(PS), aby wrócić do ekranu aplikacji LiveArea™, a następnie wykonaj ruch
zdejmowania ekranu.
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Wkładanie i wyjmowanie karty PS Vita
Pokrywa gniazda
karty PS Vita

Otwórz pokrywę gniazda karty PS Vita unosząc ją do góry i włóż kartę.
W celu wyjęcia karty PS Vita przyciśnij ją, aby uwolnić ją z gniazda.
Karty PS Vita nie należy wyjmować, gdy wskaźnik dostępu miga.

Karta PS Vita (przód)
Wskaźnik dostępu
do karty PS Vita

Pobieranie (zakup) gier i materiałów z PlayStation®Store
PlayStation®Store oferuje szeroką gamę materiałów niedostępnych nigdzie indziej, w tym gier,
bezpłatnych wersji próbnych najnowszych tytułów, rozszerzeń do gier, które czynią je jeszcze
ciekawszymi oraz filmów do kupienia lub wypożyczenia.
Do korzystania z PlayStation®Store potrzebujesz konta Sony Entertainment Network
i połączenia z Internetem. Do pobierania zawartości niezbędna jest karta pamięci.

Korzystanie z karty pamięci
Widok z tyłu

System PS Vita zawiera wbudowaną, wewnętrzną kartę pamięci. Możesz rozpocząć korzystanie
z gier i aplikacji wymagających karty pamięci zaraz po zakupie systemu. Kup dodatkową kartę
pamięci, jeśli wewnętrzna karta pamięci jest pełna oraz w celu korzystania z gier, materiałów i
uaktualnień gier, które wymagają więcej przestrzeni dyskowej.
Po zakupie nowej karty pamięci wykonaj poniższe czynności, aby przenieść dane z pamięci
wewnętrznej na nową kartę pamięci.

Pokrywa gniazda
karty pamięci

 Kartę pamięci możesz włożyć tylko do wyłączonego systemu PS Vita.
Wkładanie lub wyjmowanie karty pamięci przy włączonym systemie może spowodować
utratę lub uszkodzenie danych.

Karta pamięci
(przód)

 Włącz system PS Vita i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby przenieść dane.
Po przeniesieniu danych system zostanie automatycznie uruchomiony ponownie.
	Kiedy karta pamięci zostanie włożona w odpowiedni sposób do urządzenia, dane będą
zapisywane na niej zamiast na wewnętrznej karcie pamięci. Lokalizacja zapisu danych
nie może zostać zmieniona do momentu usunięcia włożonej karty pamięci.
 Jeśli do systemu włożono kartę pamięci, pamięć wewnętrzna jest niedostępna.

Wyłączanie zasilania
Wyłączenie ekranu w czasie, gdy aplikacja nadal działa (tryb czuwania)
(zasilania). Wskaźnik zasilania mignie na zielono , a system przejdzie w tryb czuwania.
Naciśnij przycisk
Aby wyjść z trybu czuwania, naciśnij ponownie przycisk
(zasilania) lub naciśnij przycisk
(PS).
Zupełne wyłączanie systemu
(zasilania), a następnie stuknij opcję [Wyłącz].
Naciśnij i przytrzymaj na dwie sekundy przycisk
Włączając system następnym razem, naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk
(zasilania).
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Przewodnik bezpieczeństwa
Zawiera instrukcje bezpieczeństwa dotyczące bezpiecznego korzystania z systemu PS Vita, dane techniczne systemu
i informacje serwisowe. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie zapoznać się z Przewodnikiem
bezpieczeństwa i zachować go na przyszłość.
Podręcznik użytkownika
Aby zapoznać się z podręcznikiem użytkownika, stuknij
(Podręcznik użytkownika) na ekranie
(Ustawienia) LiveArea™.
Aby wyświetlić podręcznik użytkownika, niezbędne jest połączenie z Internetem. Podręcznik użytkownika można również
znaleźć na witrynie:
eu.playstation.com/psvita/support/manuals/
PSNSM i PlayStation®Store podlegają warunkom korzystania oraz nie są dostępne we wszystkich krajach i językach. Szczegółowe
informacje znajdziesz na stronie eu.playstation.com/legal. Wymagane jest bezprzewodowe połączenie z Internetem. Opłacenie
szerokopasmowego dostępu do Internetu leży w gestii użytkownika. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat. Użytkownicy, którzy
nie ukończyli jeszcze 18 lat, muszą mieć zgodę rodziców. Za niektóre materiały i/lub usługi pobierane są opłaty. Jeśli konfigurujesz
system PS Vita dla dziecka, pamiętaj, by skorzystać z konta podrzędnego i funkcji kontroli rodzicielskiej.
” to zastrzeżone znaki towarowe firmy Sony Computer Entertainment Inc.
„ ”, „PlayStation” oraz „
”, „LIVEAREA” i „PSN” o znaki towarowe tej samej firmy.
„PS3”, „
„SONY” i „ ” to zastrzeżone znaki towarowe firmy Sony Corporation.
„Sony Entertainment Network” to znak towarowy tej samej firmy.
Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Informacje dotyczące funkcjonalności systemu i ilustracje zamieszczone w niniejszym dokumencie mogą różnić się od informacji
mających zastosowanie do systemu PS Vita użytkownika w zależności od używanej wersji oprogramowania systemu.
Ponadto użyte w tej instrukcji ilustracje i obrazy ekranu mogą odbiegać od rzeczywistych.
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