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1 Lad os komme i gang!
Forbind din controller til dit PlayStation®TV-system

Du kan bruge din trådløse DUALSHOCK®3- eller DUALSHOCK®4-controller med dit
PS TV-system – du skal bare forbinde din controllers USB-kabel til USB-porten.

Systemets bagside
USB-port

USB-kabel
miniB – type A

Trådløs DUALSHOCK®3controller

USB-kabel
microB – type A

Trådløs DUALSHOCK®4controller

Tip!
• Du skal forbinde et USB-kabel for at registrere dit PS TV-system med din controller
og for at oplade din controller. Når registrerings- og opladningsprocessen er
færdig, kan du fjerne USB-kablet og begynde at bruge controlleren trådløst.
• USB-kabel sælges separat. Du skal bruge det korrekte USB-kabel til at forbinde
din trådløse DUALSHOCK®3-controller (USB-kabel miniB – type A) eller trådløse
DUALSHOCK®4-controller (USB-kabel microB – type A) til dit PS TV-system. Det
anbefales, at du bruger det USB-kabel, som fulgte med dit PlayStation®3- eller
PlayStation®4-system.
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Anvendelse af hukommelseskort
Selvom der er 1 GB intern hukommelse indbygget i dit PS TV-system, er det muligvis
ikke nok afhængig af størrelsen på det, du gemmer på systemet, og hvordan du
bruger det. Så hvis du har brug for mere hukommelse til at gemme dine spil og dit
indhold, kan du bruge et PlayStation®Vita-hukommelseskort (sælges separat).

PlayStation®Vita-hukommelseskort

Advarsel
• Du må kun indsætte eller fjerne hukommelseskortet, når systemet er slukket.
Du skal altid slukke dit PS TV-system.
• Når et hukommelseskort er indsat korrekt, vil der blive gemt data på det og
ikke den interne hukommelse. Gemt data vil blive placeret på det indsatte
hukommelseskort, og den placering kan ikke ændres, før det indsatte
hukommelseskort er fjernet.
• Det interne hukommelseskort - inklusiv data, du har valgt at gemme der - kan ikke
tages i brug, når et flytbart hukommelseskort er indsat.
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2 Sådan opsætter du dit PS TV-system
Vælg den korrekte kanal på dit tv
Forbind dit system til dit tv
Når du på korrekt vis har forbundet alle kablerne, skal du slutte strømledningen
til en strømkilde, hvorefter PS TV-systemet vil tændes - den hvide powerindikator vil lyse.

Systemets bagside
Power-knap
LAN-port
DC IN 5V-stik
HDMI-outputport

AC-adapter
HDMI®-kabel

Strømledning
Til en strømkilde

LAN-kabel
(sælges separat)

Til routeren
Port til HDMIinput
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Du behøver ikke bruge et LAN-kabel,
når du har en Wi-Fi-forbindelse.

Når det er sluttet til, vil PS TV-systemet tændes, og power-indikatoren vil lyse.

Forfra

Power-indikator

Tryk på

(PS)-knappen på din controller

Din controller vil på den måde blive registreret med dit PS TV-system.
Tip!
Før du kan begynde at spille, skal du registrere din controller med dit PS TVsystem.

Følg vejledningen på skærmen.
Vælg dato og klokkeslæt, og opret en Sony Entertainment Network-konto.
Når du har været igennem den indledende opsætning, vil hjemmeskærmen
blive vist.
Tip!
Opret en Sony Entertainment Network-konto, når du har været igennem den
(Indstillinger)
indledende opsætning. Fra hjemmeskærmen skal du vælge
[PSNSM]
[Opret en konto]. Du kan også oprette en Sony Entertainment
Network-konto på et PS4™-system, PS3™-system eller en pc - og så bruge din
konto på PS TV-systemet.
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3 Hjemmeskærmen og grundlæggende handlinger
Vælg et program på hjemmeskærmen for at åbne dets LiveArea™skærm. Vælg dets “gate” for at starte programmet.

Hjemmeskærm
LiveArea™
Deltag

Program
Gå til en anden side

Programskærm
Deltag

Luk
(Hold nede)

Gate

Tilbage til
LiveArea™-skærmen

Informationslinje
Du kan kontrollere status for dit PS TV-system øverst på
hjemmeskærmen.
Meddelelsesindikator
Vælg
meddelelsesindikatoren for
at se de nye oplysninger.
Kommunikationsstatus Aktive programmer
for PS TV-systemet

Isat PS Vita-kort

Tip!
• Brug den venstre pind, L1- og R1-knapperne eller retningsknapperne til at bevæge
dig rund i systemets menuer.
• Du kan køre flere programmer på samme tid, og du kan maksimalt have ti sider
på hjemmeskærmen.
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Grundlæggende knap handlinger
•

(PS)-knap
Tænd dit PS TV-system, vend tilbage til LiveArea™-skærmen fra en
programskærm, eller vis en liste over LiveArea™-skærme (indeksskærm).

•

(PS)-knap (tryk, og hold inde)
Sluk dit PS TV-system, eller tilpas din controllers indstillinger. Tilgængelige
muligheder kan variere.

• Retningsknapper/venstre pind
Vælg element.
•

-knap
Bekræft det valgte element.

Brug af den trådløse DUALSHOCK®4-controller

Hvis dit spils manual eller en vejledning på skærmen refererer til en SELECT-knap
eller en START-knap, skal du bare bruge henholdsvis SHARE-knappen eller
OPTIONS-knappen.
• SHARE-knap
Denne knap erstatter SELECT-knappen i nogle spil.
• OPTIONS-knap
Denne knap erstatter START-knappen i nogle spil.
Tip!
Højtaleren og stereo headset-udgangen på din controller virker ikke med dit
PS TV-system.
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4 Sådan spiller du
Du kan enten downloade kompatible PlayStation®Vita-spil
direkte fra
(PS Store) eller få dem på PlayStation®Vita-kort fra
alle gode forhandlere. Hvis du vil have oplysninger om spil,
der er kompatible med PS TV-systemet, kan du gå til
eu.playstation.com.

Indsættelse af et PS Vita-kort
Et PS Vita-kort indeholder PlayStation®Vita formateret software. Åbn PS Vitakortindgangscoveret, og indsæt dit PS Vita-kort i PS TV-systemet - spillets ikon
vil derefter vise sig på hjemmeskærmen.
PS Vitakortindgangscover

PS Vita-kort

PS Vitakort-adgangsindikator

Start et spil
På hjemmeskærmen skal du vælge spilikonet for at åbne LiveArea™-skærmen.
Vælg “gaten” for at starte spillet.

LiveArea™-skærm

Gate
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Tip!
Hvis dit spil ikke vil starte, kan du prøve at opdatere softwaren ved at vælge
(Opdater), når det
(Opdater LiveArea™-skærmen) på LiveArea™-skærmen. Vælg
(Opdater LiveArea™-skærmen), og dernæst kan du
bliver vist, efter du har valgt
opdatere din software.

Afslut eller sæt et spil på pause
Tryk på
(PS)-knappen på din controller for at vende tilbage til LiveArea™-knappen, og hold den inde for at lukke LiveArea™skærmen. Tryk på
skærmen og afslutte spillet.

Brug af berøringsmarkøren, når du spiller et PS Vitaspil
Berøringsmarkøren giver dig mulighed for at bruge en controller til
at udføre touch-handlinger på et PS Vita-system, når du spiller et
spil. Berøringsmarkøren kan ikke bruges på hjemmeskærmen eller
LiveArea™-skærmen.
For at bruge berøringsmarkøren skal du trykke på
(PS)-knappen, holde
den inde og dernæst krydse [Anvend berøringsmarkør i spil]-muligheden
af. Du kan bruge berøringsmarkøren i alle understøttede spil.
Når du trykker på L3-knappen, vil en berøringsmarkør, som
repræsenterer PS Vita-systemets berøringsskærm, blive vist.
Brug din trådløse DUALSHOCK®4-controllers touchpad til at
kontrollere tingene på skærmen.
Når du trykker på R3-knappen, vil en berøringsmarkør for
bagside-touchpad’en blive vist.
Når du trykker på L3- og R3-knapperne på samme tid, vil
overlappende berøringsmarkører for både berøringsskærmen
og bagside-touchpad’en blive vist.
Tip!
Bevæg berøringsmarkøren ved at bruge den venstre eller højre pind eller den
-knappen eller
trådløse DUALSHOCK®4-controllers touchpad, og tryk på
touchpad-knappen for at bekræfte.
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4 Sådan spiller du
Mor dig med spil til PS4™-systemet
ved hjælp af Remote Play
Hvis du har et PS4™-system, kan du bruge
Remote Play-funktionen til at spille PS4™-spil
på dit PS TV-system i et andet rum. Visse spil
understøtter ikke denne funktion.

Slut dit PS TV-system til det samme netværk som
dit PS4™-system
Tilpas dit PS4™-systems indstillinger
• Log på PSNSM på dit PS4™-system med den samme Sony Entertainment
Network-konto på dit PS TV-system.
• På funktionsskærmen skal du vælge
(Indstillinger)
[Indstillinger
for Remote Play-forbindelse] og dernæst krydse [Aktiver Remote Play]funktionen af.

Tag styring fra dit PS TV-system
På dit PS TV-system skal du vælge
(PS4-link) på hjemmeskærmen og
dernæst følge vejledningen på skærmen for at forbinde det til dit PS4™-system.

Hvis du vil se detaljer om indstillinger, og om hvordan du skal tage styring, kan
du se brugervejledningen.
Tip!
• Når du bruger Remote Play-funktionen, anbefaler vi, at du bruger en
kabelforbindelse via en LAN-ledning til det samme netværk som dit PS4™-system,
(PS4-link).
og at du bruger en trådløs DUALSHOCK®4-controller til
• Remote Play er muligvis ikke tilgængelig, mens PS4™-systemet bruges til andre
aktiviteter. Nogle typer af indhold kan endvidere ikke bruges, mens Remote Play
er i brug. Hvis du vil se yderligere detaljer, kan du se brugervejledningen for PS TV.
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5 Sådan sætter du dit PS TV-system i pausetilstand
Når PS TV-systemet er i “pausetilstand”, har du mulighed for at
genoptage alle programmer, som du lader være åbne.

Sådan aktiverer du pausetilstand
Du kan slukke dit PS TV-system. Det sætter dit spil på pause. Vælg
(Strøm) på
(PS)-knappen, og hold den inde på din controller.
hjemmeskærmen, eller tryk på
Vælg dernæst [Standby]. Dit PS TV-system går i pausetilstand, og power-indikatoren
foran på PS TV-systemet slukker.
Tip!
• Du kan også aktivere PS TV-systemets pausetilstand ved at trykke på
(power)knappen bag på PS TV-systemet.
• I pausetilstand skal du trykke på
(PS)-knappen på din controller eller
(power)-knappen bag på dit PS TV-system. Dit PS TV-system tænder, og powerindikatoren foran på dit PS TV-system lyser.

Sådan slukker du dit system
Du bør altid slukke strømmen helt, før du indsætter eller fjerner et hukommelseskort
(Strøm) på hjemmeskærmen, eller tryk på
eller frakobler strømledningen. Vælg
(PS)-knappen og hold den inde på din controller, vælg dernæst [Sluk]. Dit PS TVsystems power-indikator vil dernæst slukke.
Tip!
• Du kan også slukke dit PS TV-system ved at trykke på
(power)-knappen bag på
dit PS TV-system.
• Hvis du slukker strømmen, vil systemet ikke tænde igen, når du trykker på
(power)-knappen
(PS)-knappen på din controller. For at tænde skal du trykke på
(PS)-knappen på din controller.
bag på dit PS TV-system og dernæst trykke på
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Sikkerhedsvejledning
Sikkerhedsvejledningen indeholder oplysninger om, hvordan du sikkert bruger
dit PS TV-system samt oplysninger om specifikationer. Sørg for at læse den,
før du bruger systemet.

Brugervejledning
Brugervejledningen indeholder flere oplysninger om, hvad dit PS TVsystem kan – du skal bare vælge
(Brugervejledning) på
(Indstillinger)
LiveArea™-skærmen for at få adgang til den.
Du kan også se brugervejledningen ved at gå til
eu.playstation.com/pstv/support/manuals/ – du skal have forbindelse til
internettet for at få adgang til brugervejledningen.

Få hjælp
Har du brug for flere oplysninger om PS TV-systemet? Kan du ikke finde svar
på dine spørgsmål? Gå til Hjælp-sektionen på
eu.playstation.com/pstv/support/ for at få flere oplysninger

“ ”, “PlayStation”, “DUALSHOCK” og ”
” er registrerede varemærker
tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.
“PS4”, “PS3, “PSN” og “LIVEAREA” er varemærker tilhørende samme firma.
“SONY” og “

” er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.

“Sony Entertainment Network” er et varemærke tilhørende samme firma.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States
and other countries.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Oplysninger om systemfunktionaliteter og billeder udgivet i dette dokument kan
variere fra dem på dit PS TV-system afhængig af den version af systemsoftware,
du bruger. Illustrationerne og skærmbillederne kan også adskille sig fra det
faktiske produkt.
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