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Sådan bruger du dit PlayStation®Vita-system første gang
Tryk ned i
5 sekunder

Tænd dit PS Vita-system.
Når du tænder dit system første gang, skal du trykke og holde
(power)-knappen nede i fem
sekunder. Når systemet tændes, lyser power-indikatoren ved siden af
(power)-knappen grønt.
Når power-indikatoren langsomt blinker
grønt eller blinker
orange, skal du oplade systemet
som beskrevet i “Opladning” i denne vejledning.

Begynd at konfigurere dit PS Vita-system.
Begynd at lave de første indstillinger ved at trække med din finger fra øverste højre hjørne til
nederste venstre hjørne på berøringsskærmen som vist på figuren til venstre.

Gestus til berøringsskærm

Træk
Glid under berøring

Tryk
Rør let, og løft
fingeren

Rul
Rul en smule

Vælg dit sprog, tidszone, dato og klokkeslæt.
Træk lister for at rulle op eller ned og finde dit valg.
Tryk på et punkt for at vælge det, og tryk derefter på [Næste].
Rul hurtigt op eller ned ved at rulle listen.

Tilknyt din Sony Entertainment Network-konto til dit
PS Vita-system.
Hvis du allerede har en konto
Du skal have en internetforbindelse for at knytte din Sony Entertainment Network-konto til dit
PS Vita-system og få adgang til PSNSM-tjenester. Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet,
skal du indstille dit system som forklaret i “Hvis du ikke har en konto, eller hvis du vil oprette en
konto senere”.
 Tryk på [Ja, det har jeg], [Anvend], og tryk så på [Næste].
 Opret forbindelse til internettet ved at vælge et adgangspunkt på skærmen Wi-Fi-indstillinger.
 Indtast dine Sony Entertainment Network-kontooplysninger.
Tryk på næste tekstfelt, og indtast tekst med det viste tastatur.
IHvis en systemsoftwareopdatering er nødvendig efter trin , skal du vælge [Indstil senere] og
derefter [Næste]. Følg vejledningen på skærmen for at fortsætte konfigurationen.

Adgangspunkter fundet

Sådan opretter du forbindelse til internettet
Når forbindelse til internettet er påkrævet, søger dit system automatisk efter Wi-Fiadgangspunkter, og derefter vises skærmbilledet Wi-Fi-indstillinger. Opret forbindelse til
internettet på et sted med et Wi-Fi-adgangspunkt, du kan bruge. Se dokumentationen for
Wi-Fi-adgangspunktet, eller kontakt din udbyder eller personen, som har oprettet det, hvis du vil
have mere at vide om, hvordan man opretter forbindelse til et adgangspunkt.
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Hvis du ikke har en konto, eller hvis du vil oprette en konto senere
Opsætning af dit PS Vita-system til en prøveperiode af PSNSM-tjenester. For at kunne udnytte alle
PSNSM-funktionerne fuldt ud skal du oprette en Sony Entertainment Network-konto.

Hjemmeskærm

 Tryk på [Nej, det har jeg ikke], og tryk derefter på [Næste].
Følg vejledningen på skærmen.

Færdiggør indledende konfiguration
Tryk på [OK] for at færdiggøre den indledende konfiguration af dit PS Vita-system.
En introduktionsvideo bliver afspillet.
Du kan få adgang til programmer til PS Vita-systemet fra hjemmeskærmen.

Opsætning af forældrekontrol
Ikke alt PS Vita-indhold er egnet til børn. Det meste PS Vita-indhold vurderes af et uafhængigt
bedømmelsespanel. Du kan sikre dig, at dit barn kun har adgang til passende indhold, hvis du
angiver forældrekontrolniveauet, før du lader dit barn spille. Forældrekontrol lader dig også
sætte tidsgrænser for, hvor længe dit barn spiller. Du kan angive forældrekontrolniveauet
i
(Forældrekontrol) på din PS Vita.

Oprettelse af en Sony Entertainment Network-konto
Du kan oprette en konto under

(Indstillinger) > [Start] > [PSNSM] > [Opret en konto], når den indledende opsætning er gennemført.

 Du kan kun tilknytte en enkelt konto til et PS Vita-system.
 Du kan også oprette en konto via et PlayStation®3-system eller en computer. Den oprettede konto kan tilknyttes et PS Vita-system.
 Hvis du vil oprette en konto (underkonto) til brugere under en vis alder, skal du først oprette en konto til en forælder eller værge
(hovedkonto) via et PS3™-system eller en computer. Se flere detaljer i brugervejledningen.

Opladning

Opladning
Når du vil oplade dit PS Vita-system, skal du forbinde det til en strømkilde som anvist i diagrammet
til venstre. Når systemet oplades, lyser power-indikatoren orange. Se flere detaljer og omtrentlige
opladningstider i brugervejledningen.

Power-knap
Power-indikator
Du kan kontrollere status for dit PS Vita-system ved at se, hvordan power-indikatoren lyser
eller blinker

AC-adapter

USB-kabel

Lyser grønt

Systemet er tændt.

Blinker grønt

Systemet går i standby-tilstand/slukkes.

Blinker langsomt grønt

Batteriniveauet er lavt.

Lyser orange

Systemet oplades.

Når du trykker og holder
(power)-knappen nede i fem sekunder, og power-indikatoren
blinker
orange, er batteriniveauet for lavt til, at PS Vita-systemet kan tændes. Oplad
systemet i ca. 30 minutter, før du tænder systemet.

Strømledning
Strømstik
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Brug af skærmen
Når du trykker på et programikon på hjemmeskærmen, vises programmets LiveArea™-skærm.
På LiveArea™-skærmen skal du trykke på gaten for at starte programmet. Du kan køre flere programmer samtidigt.
Hjemmeskærmen har plads til maksimalt 10 sider.
Hjemmeskærm

Rul

Program
Tryk

Tryk
LiveArea™-skærm

Træk (luk)

Gate

Programskærm

PS-knap
(Tilbage til LiveArea™-skærmen)

Informationslinje
Du kan kontrollere status for dit PS Vita-system øverst på hjemmeskærmen.

Kommunikationsstatus for
PS Vita-systemet

Isat PS Vita-kort
Aktive programmer

Resterende
batteriladning

Lydudgangsstatus

Meddelelsesindikator
Tryk på meddelelsesindikatoren for at se
de nye oplysninger.
Når du modtager en meddelelse eller
andre nye oplysninger, vil
meddelelsesindikatoren ved siden af
power-indikatoren øverst på systemet
langsomt blinke
blåt.

Power-indikator
Meddelelsesindikator
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Sådan spiller du spil
PlayStation®Vita-kortindgang

Indsæt PlayStation®Vita-kortet.
Dit PS Vita-kort indeholder PS Vita formateret software. Når PS Vita-kortet er sat i, vises ikonet for
spillet på hjemmeskærmen.

Start spillet.
Tryk på spilikonet på hjemmeskærmen. Spillets LiveArea™-skærm bliver vist. Hvis du er tilsluttet
internettet, bliver diverse oplysninger som f.eks. den seneste information om spillet vist på
LiveArea™-skærmen.

Begynd at spille spillet
Tryk på [Start] på gaten på LiveArea™-skærmen.
Sådan gemmer du data til et spil
Hvordan du gemmer data afhænger af spillet. Se spillets vejledning for at få mere at vide.
Hvis du brugte de gemte data på hukommelseskortet eller PS Vita-kortet fra et andet PS
Vitasystem, kan der være tilfælde, hvor du ikke kan optjene trophies eller gemme dataene. Se
brugervejledningen for at få flere oplysninger om gemte data og trophies.

Afslut spillet.
Tryk på

(PS)-knappen for at vende tilbage til LiveArea™-skærmen, og træk derefter skærmen.
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Isætning og fjernelse af PS Vita-kortet
PS Vitakortindgangscover

Åbn PS Vita-kortindgangscoveret i en opadgående bevægelse, og isæt derefter kortet.
Fjern PS Vita-kortet ved at trykke på det, så det frigøres fra kortindgangen.
Du må ikke fjerne PS Vita-kortet, når adgangsindikatoren blinker.

PS Vita-kort (forside)
PS Vita-kortadgangsindikator

Download (køb) af spil og indhold fra PlayStation®Store
PlayStation®Store har et stort sortiment af indhold, som du ikke kan finde andre steder,
inklusive spil, prøveversioner af de seneste udgivelser, spiltilføjelser, som gør dine spil endnu
sjovere at spille, samt videoer, du kan købe eller leje.
For at kunne anvende PlayStation®Store skal du have en Sony Entertainment Network-konto og
en internetforbindelse. Noget indhold kræver, at du har et hukommelseskort, før du kan
downloade det.

Anvendelse af et hukommelseskort
Systemets bagside

Dit PS Vita-system har et indbygget internt hukommelseskort. Du kan spille spil og bruge
programmer, som kræver et hukommelseskort, umiddelbart efter at du har købt systemet.
Køb et separat hukommelseskort, når der ikke er mere plads på det interne hukommelseskort,
eller til spil, indhold eller spilopdateringer, som kræver mere plads.
Når du har købt et nyt hukommelseskort, skal du følge vejledningen nedenfor for at flytte data
fra den interne hukommelse til det nye hukommelseskort.

Hukommelseskort
indgangscover

 Isæt kun hukommelseskortet, når dit PS Vita-system er slukket.
Hvis du isætter eller fjerner hukommelseskortet, når systemet er tændt, kan du risikere at
ødelægge eller miste data.

Hukommelseskort
(forside)

 Tænd dit PS Vita-system, og følg derefter vejledningen på skærmen for at flytte dataene.
Når dataene er blevet flyttet, genstarter systemet automatisk.
	Når hukommelseskortet er isat korrekt, bliver data gemt på dette kort frem for det
interne hukommelseskort. Placeringen, hvor dataene gemmes, kan ikke ændres, før
det isatte hukommelseskort bliver fjernet.
	Når et hukommelseskort isættes, er den interne hukommelse ikke tilgængelig.

Sådan slukker du
Sådan slukker du skærmen, mens programmet stadig er aktivt (standby-tilstand)
(power)-knappen. Power-indikatoren blinker
grønt, og systemet skifter til standby-tilstand.
Tryk på
Når du vil forlade standby-tilstand, skal du trykke på
(power)-knappen igen eller trykke på
(PS)-knappen.
Sådan slukker du helt for strømmen
(power)-knappen nede i to sekunder, og tryk derefter på [Sluk].
Tryk og hold
Næste gang du tænder for systemet, skal du trykke og holde
(power)-knappen nede i to sekunder.
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Safety Guide
Contains precautions for the safe use of your PS Vita system, system specifications, and service information.
Before using this product, carefully read the Safety Guide and retain it for future reference.
User's Guide
To read the User's Guide, tap
(User's Guide) on the
(Settings) LiveArea™ screen. An Internet connection
is needed to read the User's Guide. You can also read the User's Guide by visiting the following website:
eu.playstation.com/psvita/support/manuals/

PSNSM and PlayStation®Store are subject to terms of use and are not available in all countries and languages.
See eu.playstation.com/legal for details. A wireless internet connection is required. Users are responsible for broadband internet
connection fees. Users must be 7 years or older and users under 18 require parental consent. Charges apply for some content
and/or services. If you are setting up the PS Vita system for a child, please use a sub-account and the parental control features.
" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.
" ", "PlayStation" and "
", "LIVEAREA" and "PSN" are trademarks of the same company.
"PS3", "
"SONY" and " " are registered trademarks of Sony Corporation.
"Sony Entertainment Network" is a trademark of the same company.
Design and specifications are subject to change without notice.
Information about system functionality and images published in this document may vary from those for your PS Vita system,
depending on the system software version in use.
Also, the illustrations and screen images used in this guide may vary from the actual product.
© 2014 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

