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1 Så låt oss komma igång!
Anslut din handkontroll till ditt PlayStation®TVsystem
Du kan använda den trådlösa handkontrollen DUALSHOCK®3 eller DUALSHOCK®4
med ditt PS TV-system – anslut bara handkontrollens USB-kabel till USB-porten.

Baksida
USB-port

USB-kabel
miniB – A-typ

Trådlös handkontroll
DUALSHOCK®3

USB-kabel
microB – A-typ

Trådlös DUALSHOCK®4handkontroll

Tips
• Du måste ansluta en USB-kabel för registrering av ditt PS TV-system med
handkontrollen, samt för laddning av handkontrollen. När registrerings- och
laddningsprocesserna har slutförts kan du koppla från USB-kabeln och använda
handkontrollen trådlöst.
• USB-kabel säljs separat. Du måste använda rätt USB-kabel för att ansluta den
trådlösa handkontrollen DUALSHOCK®3 (USB-kabel av miniB – A-typ) eller den
trådlösa DUALSHOCK®4-handkontrollen (USB-kabel av microB – A-typ) till PS TVsystemet. Vi rekommenderar att du använder USB-kabeln som medföljde ditt
PlayStation®3- eller PlayStation®4-system.
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Använda minneskort
Det finns redan 1 GB internminne i ditt PS TV-system, men det räcker eventuellt
inte beroende på storleken på vad du sparar och hur du använder sparfiler. Om du
behöver mer utrymme för att spara spelframsteg och innehåll kan du använda ett
PlayStation®Vita-minneskort (säljs separat).

PlayStation®Vita-minneskort

Varning
• Sätt endast in eller ta endast ut minneskortet när systemet är avstängt. Stäng
alltid av ditt PS TV-system.
• Så snart ett minneskort är isatt sparas data där istället för på det interna
minneskortet. Sparade data finns på det isatta minneskortet, och den platsen kan
inte ändras förrän det isatta minneskortet tagits ut.
• Det interna minneskortet – inklusive data som du valt att lagra där – kan inte
användas när det löstagbara minneskortet är isatt.
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2 Konfigurera PS TV-systemet
Välj rätt kanal på din TV
Anslut systemet till din TV
När du har anslutit alla kablar kopplar du in strömsladden till ett eluttag så slås
PS TV-systemet på och den vita strömindikatorn tänds.

Baksida
Strömknapp
LAN-port
DC IN 5V-kontakt
HDMI utdataport

AC-adapter
HDMI®-kabel

Strömsladd
Till en elkälla

Nätverkskabel
(säljs separat)

Till routern
HDMI-ingång
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Du måste inte använda en nätverkssladd
om du har en Wi-Fi-anslutning.

När PS TV-systemet är anslutet slås det på, varpå strömindikatorn tänds.

Framsida

Strömindikator

Tryck på

(PS)-knappen på handkontrollen

Handkontrollen kommer att registreras med PS TV-systemet.
Tips
Innan du börjar spela måste du registrera handkontrollen med PS TV-systemet.

Följ instruktionerna på skärmen
Välj datum och tid, och skapa sedan ett Sony Entertainment Network-konto. När
du har slutfört den inledande konfigureringen visas hemskärmen.
Tips
Skapa ett Sony Entertainment Network-konto efter att den inledande
(Inställningar)
konfigureringen har slutförts. På hemskärmen väljer du
[Anmäl dig]. Du kan även skapa ett Sony Entertainment Network[PSNSM]
konto med ett PS4™-system, ett PS3™-system eller en dator, och sedan
använda kontot på PS TV-systemet.
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3 Hemskärmen och grundläggande användning
Välj en applikation på hemskärmen så öppnas LiveArea™-skärmen.
Välj applikationens “gate” så startas den.

Hemskärm
LiveArea™
Öppna

Applikation
Flytta till en annan sida

Applikationssidor
Öppna

Stäng
(Håll ned)

Gate

Återgå till
LiveArea™-skärmen

Informationsfält
Du kan kontrollera status för ditt PS TV-system högst upp på
hemskärmen.
Notisindikator
Välj notisindikatorn
om du vill visa den nya
informationen.
PS TV-systemets
Aktiva applikationer
kommunikationsstatus

Isatt PS Vita-kort

Tips
• Navigera genom systemmenyerna med vänsterspaken, L1- och R1-knapparna eller
riktningsknapparna.
• Du kan köra flera applikationer samtidigt och ha upp till 10 sidor på hemskärmen.
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Grundläggande knappanvändning
•

(PS)-knappen
Sätt på PS TV-systemet, återgå till LiveArea™-skärmen från en applikations skärm
eller visa en lista med LiveArea™-skärmar (indexskärm).

•

(PS)-knappen (håll ned)
Stäng av PS TV-systemet eller justera handkontrollens inställningar. Tillgängliga
alternativ kan variera.

• Riktningsknappar/vänsterspaken
Välj objekt.
•

-knappen
Bekräfta valt objekt.

Använda den trådlösa DUALSHOCK®4handkontrollen
Om spelets handbok eller instruktioner på skärmen refererar till SELECT-knappen
eller START-knappen använder du SHARE-knappen respektive OPTIONS-knappen.
• SHARE-knappen
Ersätter SELECT-knappen i vissa spel.
• OPTIONS-knappen
Ersätter START-knappen i vissa spel.
Tips
Högtalaren och uttaget för stereoheadset på handkontrollen fungerar inte med PS
TV-systemet.
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4 Spela spel
Du kan hämta kompatibla PlayStation®Vita-spel direkt från
(PS Store) eller köpa dem på ett PlayStation®Vita-kort från
välsorterade återförsäljare. Information om vilka spel som är
kompatibla med PS TV-systemet finns på eu.playstation.com.

Sätta in ett PS Vita-kort
Ett PS Vita-kort innehåller PlayStation®Vita-programvara. Öppna PS Vitakortfackluckan och sätt in PS Vita-kortet i PS TV-systemet så visas spelets ikon
på hemskärmen.
PS Vitakortfacklucka

PS Vita-kort

Åtkomstindikator
för PS Vita-kort

Starta ett spel
På hemskärmen väljer du spelikonen så öppnas LiveArea™-skärmen.
Starta spelet genom att välja dess “gate”.

LiveArea™-skärmen

Gate
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Tips
Om spelet inte startar uppdaterar du programvaran genom att välja
(Uppdatera
(Uppdatera) när det visas efter
LiveArea™-skärmen) på LiveArea™-skärmen. Välj
(Uppdatera LiveArea™-skärmen) så kan du uppdatera programvaran.
att du valt

Pausa eller avsluta ett spel
Tryck på
(PS)-knappen på handkontrollen så återgår du till LiveArea™-knappen om du vill stänga LiveArea™-skärmen och
skärmen. Håll ned
avsluta spelet.

Använda beröringspekaren på skärmen när du
spelar ett PS Vita-spel
Med beröringspekaren kan du använda en handkontroll till att utföra
pekkommandon i ett spel, som om du hade ett PS Vita-system.
Beröringspekaren kan inte användas på hemskärmen eller på LiveArea™skärmen.
Använd beröringspekaren genom att hålla ned
(PS)-knappen och
sedan markera alternativet [Använd beröringspekaren i spel]. Sedan kan
du använda beröringspekaren i alla spel med funktioner för den.
När du trycker på L3-knappen visas en beröringspekare som
representerar PS Vita-systemets pekskärm. Använd den
trådlösa DUALSHOCK®4-handkontrollens styrplatta till att styra
händelserna på skärmen.
När du trycker på R3-knappen visas en beröringspekare för
den bakre styrplattan.
När du trycker på L3- och R3-knapparna samtidigt visas
överlappande beröringspekare för både pekskärmen och den
bakre styrplattan.
Tips
Flytta beröringspekaren med vänster- och högerspakarna, eller genom att svepa på
den trådlösa DUALSHOCK®4-handkontrollens styrplatta, och bekräfta sedan med
-knappen eller styrplattsknappen.
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4 Spela spel
Spela spel till PS4™-systemet
med Fjärrspel
Om du har ett PS4™-system kan du använda
funktionen Fjärrspel till att spela spel i PS4™format på ditt PS TV-system i ett annat rum.
Vissa spel kan eventuellt inte användas med den här funktionen.

Anslut PS TV-systemet till samma nätverk som
ditt PS4™-system
Justera dina PS4™-systeminställningar
• Logga in på PSNSM på ditt PS4™-system med samma Sony Entertainment
Network-konto på ditt PS TV-system.
• På funktionsskärmen väljer du
(Inställningar)
[Inställningar för
anslutning till fjärrspel] och markerar sedan alternativet [Aktivera fjärrspel].

Styr från PS TV-systemet
På PS TV-systemet väljer du
(PS4-länk) på hemskärmen och följer sedan
instruktionerna på skärmen för hur du ansluter den till PS4™-systemet.

Information om inställningar och styrning finns i användarhandboken.
Tips
• När du använder funktionen Fjärrspel rekommenderar vi att du använder en
trådbunden anslutning via en nätverkssladd till samma nätverk som PS4™(PS4-länk).
systemet, och använder en trådlös DUALSHOCK®4-hankontroll för
• Fjärrspel är inte alltid tillgängligt medan PS4™-systemet används för vissa
åtgärder. Visst innehåll kan inte heller spelas medan Fjärrspel används. Mer
instruktioner finns i användarhandboken för PS TV.
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5 Sätta PS TV-systemet i viloläge
När PS TV-systemet är i “viloläge” kan du enkelt återgå till att spela redan
öppnade applikationer.

Försätta systemet i viloläge
Du kan stänga av PS TV-systemet genom att pausa spelet. Välj
(Ström) på
(PS)-knappen på handkontrollen och välj sedan
hemskärmen eller håll ned
[Standby]. PS TV-systemet försätts i viloläge och strömindikatorn på framsidan av
PS TV-systemet släcks.
Tips
• Du kan även försätta PS TV-systemet i viloläge genom att trycka på
(ström)knappen på baksidan av PS TV-systemet.
• I viloläget trycker du på
(PS)-knappen på din handkontroll eller
(ström)knappen på baksidan av PS TV-systemet. PS TV-systemet slås på och
strömindikatorn på framsidan av PS TV-systemet tänds.

Stänga av systemet
Stäng alltid av strömmen helt innan du sätter in eller tar ut ett minneskort eller drar
(Ström) på hemskärmen eller håll ned
(PS)-knappen på
ut strömsladden. Välj
handkontrollen och välj sedan [Stäng av]. PS TV-systemets strömindikator släcks.
Tips
• Du kan även stänga av PS TV-systemet genom att trycka på
(ström)-knappen
på baksidan av PS TV-systemet.
• Om du stänger av strömmen kommer inte systemet att slås på igen när du
(PS)-knappen på handkontrollen. Sätt på den genom att trycka på
trycker på
(ström)-knappen på baksidan av PS TV-systemet och tryck sedan på
(PS)knappen på handkontrollen.
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Säkerhetsguide
Säkerhetsguiden innehåller information om hur du använder PS TV-systemet
på ett säkert sätt och information om specifikationer. Läs den noga innan du
använder systemet.

Användarhandbok
Användarhandboken innehåller mer information om vad ditt PS TV-system
kan göra. Välj
(Användarhandboken) på
(Inställningar) på LiveArea™skärmen om du vill öppna den.
Du kan även visa Användarhandboken genom att gå till
eu.playstation.com/pstv/support/manuals/ – du måste ha en
internetanslutning om du vill visa användarhandboken.

Få hjälp
Vill du veta mer om PS TV-systemet? Hittar du inte svaret på din fråga? Besök
vår avdelning Få hjälp på
eu.playstation.com/pstv/support/ om du vill veta mer.

” ”, ”PlayStation”, ”DUALSHOCK” och ”
” är registrerade varumärken som
tillhör Sony Computer Entertainment Inc. “PS4”, “PS3”, “PSN”och “LIVEAREA” är
varumärken som tillhör samma företag.
”SONY” och ”

” är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.

“Sony Entertainment Network” är ett varumärke som tillhör samma företag.
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.
Utseende och specifikationer kan ändras utan tidigare tillkännagivande.
Information om systemfunktioner och bilder som publiceras i det här dokumentet
kan skilja sig från dem som finns på ditt PS TV-system, beroende på vilken
systemprogramvara du använder. Illustrationerna och skärmbilderna kan dessutom
skilja sig från den faktiska produkten.
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