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Sikkerhedsvejledning
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ADVARSEL!
Undlad at åbne kabinettet, da det kan give
elektrisk stød. Reparation må kun foretages af
kvalificerede personer.

Udstyret er testet og overholder de begrænsninger, der er
angivet i R&TTE-direktivet, ved brug af et tilslutningskabel, der
er kortere end tre meter. Brug ikke kabler, der er længere end
tre meter.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony
Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo 108-0075 Japan.
Importeret til Europa og distribueret af Sony Computer
Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street,
London, W1F 7LP, Storbritannien.
Den autoriserede repræsentant for udstedelse og
overholdelse af overensstemmelseserklæringer er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland.
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R&TTE-direktivets “uformelle
overensstemmelseserklæring”
Hermed erklærer Sony Computer Entertainment Inc., at dette
produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF. Du kan finde yderligere oplysninger
på følgende URL-adresse:
http://www.compliance.sony.de/

Oplysningerne er baseret på de EU-krav til
miljøvenligt design, som er indeholdt i Forordning
(EU) Nr. 801/2013
Besøg følgende URL:
eu.playstation.com/Energyefficiency

Anfald på grund af lysstimulering
(fotosensitiv epilepsi)
Hvis du har en epileptisk sygdom eller har oplevet anfald, bør
du søge læge, før du spiller. Nogle personer kan opleve
ømhed i øjne, ændret syn, migræne,
muskelsammentrækninger, krampe, blackout, bevidstløshed
eller desorientering, når de udsættes for blinkende lys eller
anden lyspåvirkning fra tv-skærme, eller når de spiller
computerspil. Hvis du oplever nogen af ovennævnte
symptomer, mens du spiller, skal du straks afbryde spillet og
søge læge.

Stop straks med at spille, hvis du oplever
nedenstående symptomer
Afbryd straks spillet, hvis du ud over ovennævnte symptomer
oplever hovedpine, svimmelhed, kvalme, udmattelse eller
symptomer, der minder om transportsyge, eller hvis du
oplever ubehag eller får smerter i kroppen, fx øjne, ører,
hænder, arme eller fødder. Søg læge, hvis symptomerne
fortsætter.

Radiobølger
Radiobølger kan påvirke elektronisk udstyr eller medicinske
apparater (fx pacemakere), og medføre funktionsfejl og risiko
for personskade.
ˎˎ Hvis du bruger en pacemaker eller andet medicinsk udstyr,
skal du kontakte din læge eller producenten af udstyret, før
du bruger den trådløse netværksfunktion (Bluetooth® og
trådløs LAN).
ˎˎ Undlad at benytte den trådløse netværksfunktion på
følgende steder:
– Områder, hvor brug af trådløse netværk er forbudt, fx på
hospitaler. Overhold reglerne på behandlingsinstitutionen,
når du bruger systemet på institutionens områder.
– Områder tæt på brandalarmer, automatiske døre og andre
former for automatisk udstyr.
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Systemsoftware
Når du bruger dette PS TV-system, accepterer du Sony
Computer Entertainment Inc’s
systemsoftwarelicensbetingelser. Læs de komplette detaljer
på: http://www.scei.co.jp/psvita-eula/.

Det er ulovligt at leje dette produkt ud i forretningsøjemed.
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Forholdsregler
Inden du bruger dette produkt, skal du læse denne manual
grundigt og gemme den til senere brug. Forældre og børns
værger bør læse denne manual og sikre sig, at barnet følger
alle sikkerhedsforanstaltninger.

Sikkerhed
Dette produkt er udviklet med størst muligt hensyn til
sikkerhed. Imidlertid indebærer alle elektriske enheder, hvis de
bruges forkert, en potentiel risiko for at forårsage brand,
elektrisk stød eller personskade. Følg nedenstående
retningslinjer for at sikre brug uden uheld:
ˎˎ Følg alle advarsler, forholdsregler og instrukser.
ˎˎ Inspicer AC-adapteren, strømledningen og HDMI®-kablet
med jævne mellemrum.
ˎˎ Hvis dit PS TV-system er beskadiget, må du ikke benytte
det. Træk strømledningen ud af vægstikket, og sørg for
omgående at frakoble alle andre kabler.
ˎˎ Indstil brugen, tag strømledningen ud af vægstikket, og
fjern alle andre kabler øjeblikkeligt, hvis enheden opfører
sig unormalt, afgiver usædvanlige lyde eller lugter, eller hvis
AC-adapteren bliver for varm til, at man kan røre ved den.
ˎˎ Kontakt den relevante PlayStation®-kundeservice, som kan
findes i garantioplysningerne til dette produkt.

Brug og håndtering
ˎˎ Brug systemet i et godt oplyst område, og hold sikker
afstand til tv-skærmen.
ˎˎ Undgå længere tids brug af PS TV-systemet. Hold en pause
på ca. 15 minutter for hver time, der spilles, for at undgå
anstrengelse af øjnene.
ˎˎ Lad være med at spille, hvis du er træt eller har behov for
søvn.
ˎˎ Afbryd straks brugen af systemet, hvis du bliver træt eller
oplever ubehag eller smerte i dine hænder eller arme, mens
du betjener den trådløse controller. Søg læge, hvis
symptomerne fortsætter.
ˎˎ Afbryd straks brugen af systemet, hvis du oplever ét af
nedenstående helbredsproblemer. Søg læge, hvis
symptomerne fortsætter.
– Svimmelhed, kvalme, udmattelse eller symptomer, der
minder om transportsyge.
– Ubehag eller smerter i kroppen, fx øjne, ører, hænder
eller arme.
ˎˎ Hold systemet og tilbehør uden for små børns rækkevidde.
Små børn kan sluge mediekortene eller vikle kabler/
stropper omkring sig selv, hvilket kan forårsage
personskader, ulykker eller funktionsfejl. Mediekort udgør
en kvælningsfare.
ˎˎ Vær sikker på, at strømledningen er taget ud af
strømforsyningen, inden du tilslutter HDMI-kablet.
ˎˎ Undgå at bruge systemet eller tilbehøret i nærheden af vand.
ˎˎ Brug kun tilslutninger/tilbehør, der er angivet af producenten.
ˎˎ Undgå at udsætte systemet eller tilbehøret for støv, røg
eller damp. Lad ikke væske eller små partikler komme ind I
systemet eller tilbehøret.
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ˎˎ Undgå at kaste med, smide med eller træde på systemet
eller tilbehør, og udsæt ikke nogen af enhederne for hårde
fysiske stød.
ˎˎ Undgå at berøre eller indsætte uvedkommende genstande I
stikkene til systemet eller tilbehøret.
ˎˎ Undgå at anbringe systemet eller det tilsluttede tilbehør på
gulvet eller steder, hvor det kan medføre, at nogen snubler
eller falder over det.
ˎˎ Afhængig af driftsforholdene kan systemet eller
AC-adapteren nå temperaturer på 40° C eller højere. Undgå
at røre ved systemet eller AC-adapteren i længere tid under
disse forhold. Længerevarende kontakt under disse forhold
kan medføre lavtemperaturforbrændinger*.
*L
 avtemperaturforbrændinger er forbrændinger, der opstår, når
huden er i berøring med genstande ved relativt lave
temperaturer (40 °C eller højere) i længere tid.

ˎˎ Undgå, at der vises et stillbillede på tv-skærmen i længere
tid ad gangen, når systemet tilsluttes til et plasma- eller
projektions-tv*, da dette permanent kan efterlade et svagt
billede på skærmen.
* Bortset fra LCD-skærme

ˎˎ Forældre opfordres til at holde øje med børn, der spiller
onlinespil, så brugen af internettet foregår sikkert og
ansvarsbevidst.
Læs mere på http://www.ps-playsafeonline.com

Opbevaringsforhold
ˎˎ Undgå at udsætte systemet eller tilbehøret for høje
temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys.
ˎˎ Undlad at opvarme systemet med køkkenudstyr eller andet
udstyr, der afgiver varme. Det kan medføre ild, skader eller
funktionsfejl.
ˎˎ Undgå at anbringe systemet eller tilbehøret på overflader,
der står skævt, er ustabile eller udsættes for vibrationer.
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Sikkerhedsbemærkninger vedrørende brug af
controllerne
ˎˎ Håndtér ikke beskadigede eller lækkende lithiumionbatterier. Hvis der kommer væske fra det interne batteri,
skal du holde op med at bruge produktet, og kontakte
teknisk support for at få hjælp. Hvis du får væske på tøj,
hud eller i øjnene, skal du øjeblikkeligt rense øjnene med
rent vand og kontakte din læge. Batterivæsken kan
medføre blindhed.
ˎˎ Du må ikke benytte vibrationsfunktionen, hvis du har
lidelser eller skader i knogler, led eller muskler i dine
hænder eller arme. Hvis du har lidelser eller skader, må du
ikke spille titler, der benytter den trådløse controller,
medmindre du slår vibrationsfunktionen fra.
ˎˎ Bemærk, at nogle softwaretitler aktiverer
vibrationsfunktionen som standard. Hvis du vil deaktivere
vibrationsfunktionen, skal du trykke på og holde
(PS)-knappen inde på controlleren. Fjern markeringen ved
[Aktiver vibration] på den viste skærm.
ˎˎ Undlad at kigge på lysstriben på den trådløse
DUALSHOCK®4-controller, når den blinker. Hvis du oplever
ubehag eller smerte i eller på kroppen fra lysstimulering,
skal du stoppe med det samme.

Brug af AC-adapter, strømledning og HDMI-kabel
ˎˎ Undgå at røre ved strømledningens stik med våde hænder.
ˎˎ Undlad at røre ved strømledningen, AC-adapteren,
HDMI-kablet eller systemet, hvis den er sluttet til en
strømkilde under en elektrisk storm.
ˎˎ Undgå at bruge andre strømkilder end den medfølgende
AC-adapter (eller en godkendt erstatning).

ˎˎ Før du indsætter et kabel, skal du sikre dig, at indgangene
(såsom HDMI-outputporten) og AC-adapteren eller
HDMI-indgangsstikkene er rene. Hvis ikke, skal du rengøre
stikkene med en blød, tør klud.
ˎˎ Når systemet ikke skal bruges i længere tid ad gangen, eller
når du rengør systemet, skal du frakoble strømledningen og
andre kabler.
ˎˎ Undgå at beskadige AC-adapteren eller strømledningen.
– Undgå at modificere AC-adapteren eller strømledningen.
– Undlad at vikle strømledningen eller HDMI-kablet rundt
om PS TV-systemet eller rundt om AC-adapteren.
– Undgå at placere AC-adapteren eller strømledningen i
nærheden af en varmekilde eller lade dem blive varme.
– Undgå at trække i strømledningen.
– Tag fat i stikket, og træk det lige ud af stikkontakten, når
strømledningen fjernes. Undgå at trække i ledningen eller
at trække stikket skævt ud.
– Undgå at træde på strømledningen eller trykke den
sammen, især ved stik og udgange på systemet.
– Undgå at bruge PS TV-systemet eller AC-adapteren, når de
er dækket af stof eller ligger i deres æsker. Der kan
opbygges varme, som kan starte en brand eller beskadige
systemet.
ˎˎ Undlad at slutte strømledningen til en spændingsboks eller
en vekselretter. Hvis du slutter strømledningen til en
vekselretter, så du kan bruge systemet i en bil, kan
AC-adapteren udvikle varme, og det kan føre til
forbrændinger eller funktionsfejl.
ˎˎ Brug et strømstik, der er let at komme til, så strømledningen
kan frakobles hurtigt, hvis der bliver behov for det.
ˎˎ Vægstikket skal sidde i nærheden af udstyret og være let
tilgængeligt.

Systemet eller tilbehøret må aldrig skilles ad
Brug PS TV-systemet og tilbehøret i overensstemmelse med
instruktionerne i denne manual. Der gives ikke autorisation til
analyse eller ændring af systemet eller analyse og brug af
kredsløbskonfigurationerne. Hvis systemet skilles ad,
bortfalder garantien. Der er desuden risiko for brand, elektrisk
stød eller fejlfunktion.
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Netværk
ˎˎ Der kræves en bredbåndsinternetforbindelse ved
netværkstilslutning.
ˎˎ Du hæfter selv for betaling af internettjenester. For at få
mere information kan du læse detaljerne i din
servicekontrakt eller kontakte din internetudbyder.
ˎˎ Brug kun et Ethernet-kabel, der er kompatibelt med 10BASE
T- eller 100BASE TX-netværk. Undgå brug af almindelige
telefonledninger eller kabler af andre typer end dem, der er
nævnt her. Brug af en forkert type ledning eller kabel kan
medføre en kraftigere elektrisk strøm end nødvendigt i
LAN-stikket, hvilket kan forårsage varmeudvikling, brand
eller funktionsfejl.

Brug af Wi-Fi-adgangspunkter
ˎˎ Radiobølgebåndbredden på 2,4 GHz, der bruges af den
trådløse netværksfunktion i dette produkt, er en
båndbredde, som deles af flere enheder. Dette produkt er
blevet designet til at minimere påvirkningen fra andre
enheder, der bruger samme frekvens. Men i nogle tilfælde
kan forstyrrelser fra andre enheder reducere
forbindelseshastigheden, svække signalrækkevidden eller
afbryde forbindelsen uventet.
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ˎˎ Når du tilslutter til internettet med Wi-Fi-funktionen, finder
systemet automatisk adgangspunkter i nærheden. Listen
over registrerede enheder kan også omfatte
adgangspunkter, du ikke har tilladelse til at bruge. Du må
kun tilslutte til personlige adgangspunkter, som du har
tilladelse til at bruge, eller adgangspunkter, der er
tilgængelige via en kommerciel Wi-Fi-tjeneste. Brugeren
skal selv afholde alle udgifter forbundet med Wi-Fi-adgang.

Forældrekontrol
PS TV-systemet tilbyder forældre og værger mulighed for at
begrænse det indhold, børn og teenagere får adgang til, og
de funktioner, de kan bruge. Se brugervejledningen for at få
yderligere oplysninger om forældrekontrol.

Lagrede data
I følgende tilfælde kan data, der er gemt på et
PlayStation®Vita-kort eller hukommelseskort, mistes eller
beskadiges.
ˎˎ Fjernelse af PS Vita-kortet eller slukke for PS TV-systemet,
mens det gemmer eller indlæser data.
ˎˎ Fjernelse af hukommelseskortet, mens der er tændt for
PS TV-systemet.
ˎˎ Brug på steder, der er udsat for statisk elektricitet eller
elektriske forstyrrelser.
Hvis der sker tab eller ødelæggelse af software eller data, er det
normalt ikke muligt at gendanne softwaren eller dataene. Det
anbefales, at du jævnligt sikkerhedskopierer software og data.
Sony Computer Entertainment Inc. og datterselskaber samt
associerede selskaber påtager sig intet ansvar for eventuel
skade eller personskade, der skyldes tab eller ødelæggelse af
software eller data.
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Når der opbygges kondens
Hvis PS TV-systemet bringes direkte fra et koldt sted til et
varmt, kan der opstå kondens inde i systemet, som kan få det
til ikke at fungere korrekt.
Såfremt dette sker, skal du slukke for systemet og trække
stikket ud. Undlad at bruge PS TV-systemet, indtil fugten
fordamper (dette kan tage adskillige timer). Hvis systemet
stadig ikke fungerer korrekt, skal du kontakte den relevante
PlayStation®- kundeservice, som kan findes i
garantioplysningerne til dette produkt.

Rengøring
Af sikkerhedshensyn skal du tage strømledningen ud af
stikkontakten og fjerne eventuelle andre ledninger, før
systemet rengøres.

Ydre overflader (systemets plastikhus og den
trådløse controller)
Følg instruktionerne nedenfor for at undgå, at produktets
overflader forringes eller misfarves.
ˎˎ Aftør med en blød, tør klud.
ˎˎ Undgå brug af insektmidler eller andre flygtige stoffer.
ˎˎ Undgå at anbringe ting af gummi eller vinyl på produktets
overflader i længere tid af gangen.
ˎˎ Undgå brug af opløsningsmidler eller andre kemikalier.
Undgå at aftørre med en kemikaliebehandlet klud.

Stik
Undgå at bruge systemet, hvis stikkene til systemet eller
strømledningen ikke er rengjort. Hvis stikkene bruges, når
de er snavsede, kan den elektriske strøm blive afbrudt.
Fjern snavs med en tør klud.

Når dit system ikke fungerer korrekt
Afbryd strømmen, og tryk dernæst på systemets
(Power)knap, og hold den inde i mindst syv sekunder, før du tænder
strømmen igen. Tilslut derefter en controller med et USB(PS)-knappen på controlleren. Skærmen
kabel, og tryk på
Fejlsikret tilstand vises. Fejlsikret tilstand er en opstartstilstand
til dit system, hvor kun få systemfunktioner til løsning af
problemer er tilgængelige. Hvis strømmen ikke vil slukke som
(Power)-knap og
normalt, skal du trykke på systemets
holde den nede i mindst 15 sekunder. Systemet genstarter, og
skærmen Fejlsikret tilstand vises. Når systemet er gået i
fejlsikret tilstand, skal du vælge de nødvendige elementer og
følge vejledningen på skærmen for at udføre handlingen.

Hvor dette symbol optræder på vores elektriske produkter
eller emballage, betyder det, at det relevante elektriske
produkt ikke må bortskaffes som almindeligt
husholdningsaffald i Europa og Tyrkiet. For at sikre korrekt
affaldshåndtering bedes du aflevere dem på et godkendt
indsamlingssted og følge de gældende regler og love.
Udtjente elektroniske produkter kan også afleveres uden
ekstra omkostninger via forhandlere, når du køber nye
produkter af samme type. Desuden acccepterer større
forhandlere i EU-lande at modtage små udtjente elektroniske
produkter uden ekstra omkostninger. Spørg din lokale
forhandler, om denne service gælder for de produkter, du
ønsker at skille dig af med. Dermed hjælper du med at
beskytte naturen og højne miljøbeskyttelse i forbindelse med
behandling og bortskaffelse af elektronisk affald.
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Netværksfunktioner

Specifikationer
Design og specifikationer kan ændres uden forudgående
varsel. Afhængigt af den anvendte softwareversion skal
systemet muligvis betjenes anderledes end beskrevet i denne
instruktionsvejledning.

10BASE-T, 100BASE-TX

Wi-Fi

IEEE 802.11b/g/n (n = 1×1)

Bluetooth®

2.1 + EDR (A2DP, AVRCP, HSP, HID)

AC-adapter

PlayStation®TV-system
AV-output

Opløsning 720p, 1080i, 480p

Lydoutput

LPCM 2ch

Hovedporte og stik

PlayStation®Vita-kortindgang
Hukommelseskortindgang
USB-port (USB 2.0 Type A)
HDMI-outputport (HDMI-CEC)
LAN-port (10BASE-T, 100BASE-TX)

Internt hukommelseskort

1 GB*

Strøm

AC-adapter: DC 5 V

Maksimal anført effekt

Cirka 2,8 W

Ydre dimensioner

Cirka 65,0 × 105,0 × 13,6 mm
(længde × højde × tykkelse)

Vægt

Cirka 110 g

Driftstemperatur

5 °C – 35 °C

Kompatibel/kompatible
controller(e)

Trådløs DUALSHOCK®3-controller
Trådløs DUALSHOCK®4-controller

Produktionsland

Kina

*	En del af hukommelsen på det interne hukommelseskort kan du
bruge, mens en anden del bruges til systemfiler. Andelen af
egentlig hukommelse, som er tilgængelig for dig, vil være lavere
end den totale kapacitet på det interne hukommelseskort, som
vises i dette dokument.
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Ethernet

Input

AC 100-240 V, 50/60 Hz

Output

DC 5 V, 2000 mA (2 A)

Ydre dimensioner

Cirka 76 × 46 × 22 mm
(længde × højde × tykkelse)

Vægt

Cirka 93 g

Regionskode
PlayStation®Vita-formateret software har regionskoder for
hver region, systemet sælges i. På dette system kan du bruge
software til følgende regioner:

Copyright og varemærker
“ ”, “PlayStation”, “DUALSHOCK” og ”
” er
registrerede varemærker tilhørende Sony Computer
Entertainment Inc. “LIVEAREA” er et varemærke, der tilhører
samme firma.
“SONY” og “ ” er registrerede varemærker tilhørende Sony
Corporation. “Sony Entertainment Network” er et varemærke
tilhørende samme firma.
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The Bluetooth® word mark and logos are owned by the
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony
Computer Entertainment Inc. is under license. Other
trademarks and trade names are those of their respective
owners.
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.
Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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Brugervejledning
Hvis du vil læse brugervejledningen, skal du vælge
(Indstillinger) LiveArea™-skærmen.
(Brugervejledning) på
Du skal have forbindelse til internettet, hvis du vil læse
brugervejledningen.
Du kan også læse brugervejledningen ved at gå til følgende
website:
eu.playstation.com/pstv/support/manuals/

Opdateringsside
Denne side giver information om de seneste opdateringer til
systemsoftware, og hvordan systemetsoftwaren opdateres. Ved
at opdatere systemsoftwaren til PS TV-systemet kan du nyde
godt af ekstra funktioner og forbedret sikkerhed. Opdater altid
til den nyeste version.
eu.playstation.com/pstv/

Support
Gå til kundeservice-websiden for at få yderligere oplysninger
om brug af dit PS TV-system og svar på tekniske spørgsmål.
eu.playstation.com/pstv/support/

© 2014 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

