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Bruke PlayStation®Vita-systemet for første gang
Hold nede I
fem sekunder

Slå på PS Vita-systemet.
Når du slår på systemet for første gang, må du trykke på og holde nede
(power)-knappen i fem
sekunder. Når systemet blir slått på, begynner power-indikatoren ved siden av
(power)-knappen
å lyse grønt.
Når power-indikatoren blinker sakte
grønt eller blinker
oransje, må du lade systemet som
beskrevet under Lading i denne veiledningen.

Grunnleggende oppsett av PS Vita-systemet.
Du velger innstillinger ved å dra fingeren fra hjørnet øverst til høyre til hjørnet nederst til venstre
på berøringsskjermen (dra over skjermen) som vist i figuren til venstre.

Fingerbevegelser på skjermen (berøringsskjermen)
Dra
Dra mens du
berører skjermen

Trykke
Berør skjermen lett,
og løft fingeren

Flikke
Dra fingeren
kort og raskt
på skjermen

Velg språk, tidssone, tid og dato.
Dra lister med elementer for å bla og finne riktig element.
Trykk på et element for å velge det, og trykk på [Neste].
Du blar raskt ved å flikke over listen med elementer.

Koble Sony Entertainment Network-kontoen til PS
Vita-systemet.
Hvis du allerede har en konto
Du trenger en Internett-tilkobling for å koble Sony Entertainment Network-kontoen til PS
Vita-systemet og gå til PSNSM-tjenestene. Hvis du ikke kan koble til Internett, må du konfigurere
systemet som forklart under Hvis du ikke har en konto, eller hvis du vil registrere deg for en konto
senere.
 Trykk på [Ja, det har jeg], [Bruke] og deretter [Neste].
 Du kobler til Internett ved å velge et tilgangspunkt på skjermen for trådløsinnstillinger.
 Angi Sony Entertainment Network-kontoinformasjonen din.
Trykk på tekstfeltet, og skriv inn teksten med tastaturet som dukker opp.
Hvis en oppdatering av systemprogramvaren kreves etter trinn , kan du velge [Konfigurer
senere] og trykke på [Neste]. Følg instruksjonene på skjermen for å fortsette konfigureringen.

Tilgangspunkter funnet

Slik kobler du deg til Internett
Når en Internett-tilkobling kreves, søker systemet automatisk etter Wi-Fi-tilgangspunkter, og
deretter vises skjermbildet for Wi-Fi-innstillinger. Koble til Internett på et sted som har et
Wi-Fi-tilgangspunkt du kan bruke. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kobler til et
Wi-Fi-tilgangspunkt, kan du se dokumentasjonen om tilgangspunkt eller ta kontakt med
tjenesteleverandøren eller personen som konfigurerte den.

NO

Hvis du ikke har en konto, eller hvis du vil registrere deg for en konto senere
Konfigurer PS Vita-systemet for en prøveversjon av PSNSM-tjenestene. For å utnytte PSNSMfunksjonene til det fulle må du registrere deg for en Sony Entertainment Network-konto.
Hjem-skjerm

 Trykk på [Nei, det har jeg ikke], og trykk deretter på [Neste].
Følg instruksjonene på skjermen.

Fullføre grunnleggende oppsett.
Trykk på [OK] for å fullføre den første konfigureringen av PS Vita-systemet. En introduksjonsvideo
spilles av.
Du kan åpne programmer til PS Vita-systemet fra hjem-skjermen.

Angi foreldrekontroll
Noe PS Vita-innhold er kanskje ikke passende for barnet ditt. Det meste PS4-innholdet er rangert
av et uavhengig rangeringsorgan. For å sørge for at barnet ditt bare har tilgang til innhold med en
passende aldersgrense kan du angi den riktige foreldrekontrollen før du lar barnet ditt spille. Med
foreldrekontrollene kan du også angi tidsgrenser for barnets spilløkter. Du kan også angi
foreldrekontrollene under
(Foreldrekontroll) på PS Vita-systemet.

Opprette en Sony Entertainment Network-konto
Du kan opprette en konto under

(Innstillinger) > [Start] > [PSNSM] > [Opprett en konto] etter at den første konfigureringen er ferdig.

 Du kan bare koble én konto til et PS Vita-system.
 Du kan også opprette en konto med et PlayStation®3-system eller en datamaskin. Den opprettede kontoen kan knyttes til et PS
Vita-system.
 Hvis du vil opprette en konto (bikonto) for brukere under en viss alder, må du først opprette en konto for foreldre eller foresatte
(hovedkonto) med et PS3™-system eller en datamaskin. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerhåndboken.

Lading

Lading
Hvis du vil lade PS Vita-systemet, kan du koble det til en strømkilde som vist i diagrammet på
venstre side. Mens systemet lader, lyser power-indikatoren oransje. Hvis du vil se de anslåtte
ladetidene, kan du se i brukerhåndboken.

Power-knapp
Power-indikator
Kontroller statusen til PS Vita-systemet ved å se hvordan power-indikatoren lyser eller blinker
Systemet er på.

Blinker grønt

Systemet er i standby-modus / avslått.

Blinker sakte grønt

Batterinivået er lavt.

Lyser oransje

Systemet lader.

Når du trykker på og holder nede
(power)-knappen i fem sekunder og power-indikatoren
blinker
oransje, er batterinivået for lavt til å slå på PS Vita-systemet. Lade systemet i ca. 30
minutter før du slår på systemet.

AC-adapter

USB-kabel

Lyser grønt

Strømledning
Stikkontakt

NO

Slik bruker du skjermen
Når du berører ikonet til et program på hjem-skjermen vises programmets LiveArea™-skjermen.
På LiveArea™-skjermen, berør porten for å starte programmet. Du kan kjøre flere spill og programmer samtidig.
Hjem-skjermen kan ha opptil ti sider.
Hjem-skjerm

Flikke

Program
Trykke

Trykke
LiveArea™-skjermen

Bla (lukk)

Portal

Programmer-skjermen

PS-knapp
(Gå tilbake til LiveArea™-skjermbildet)

Informasjonslinjen
Du kan kontrollere statusen til PS Vita-systemet øverst på hjem-skjermen.

Kommunikasjonsstatus for
PS Vita-systemet

Innsatt PS Vita-kort
Aktive programmer

Batteristatus

Status for utlyd

Varselindikator
Trykk på varselindikatoren for å se den
nye informasjonen.
Når en varsling eller annen informasjon,
som en melding, mottas, begynner
varselindikatoren ved siden av powerindikatoren øverst på systemet å blinke
sakte
blått.

Power-indikator
Varselindikator

NO

Spilling av spill
PlayStation®Vita-kortspor

Sett inn PlayStation®Vita-kortet.
PS Vita-kortet inneholder programvare i PS Vita-format. Når PS Vita-kortet er satt inn, vises ikonet
til spillet på hjem-skjermen.

Slik starter du spill.
På hjem-skjermen trykker du på spillikonet. LiveArea™-skjermen for spillet vises. Hvis du er koblet
til Internett, kan du se ulike detaljer, som den seneste informasjonen om spillet, på LiveArea™skjermen.

Slik begynner du å spille.
Trykk på [Start] på portalen på LiveArea™-skjermen.
Slik lagrer du data fra et spill
Hvordan du lagrer data, avhenger av spillet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
instruksjonene for spillet.
Hvis du bruker de lagrede dataene på minnekortet eller PS Vita-kortet på et annet PS Vita-system,
kan det hende at du ikke kan få trophies eller lagre data.
Se brukerhåndboken for mer informasjon om lagrede data og trophies.

Avslutt spillet.
Trykk på

(PS)-knappen for å gå tilbake til LiveArea™-skjermen, og bla deretter på skjermen.

NO

Sette inn eller fjerne PS Vita-kortet
PS
Vita-kortspordeksel
PS Vita-kort
(fremside)

Åpne dekselet til PS Vita-kortsporet oppover, og sett inn kortet.
Hvis du vil ta ut PS Vita-kortet, trykker du på det for å få det ut av sporet.
Ikke ta ut PS Vita-kortet når tilgangsindikatoren blinker.

Tilgangsindikator
for PS Vita-kort

Laste ned (kjøpe) spill og innhold fra PlayStation®Store
PlayStation®Store har mye innhold som du ikke får tak i andre steder, inkludert spill,
kostnadsfrie prøveversjoner av de nyeste utgivelsene, spilltillegg som gjør spillene dine enda
morsommere å spille, og videoer som du kan kjøpe eller leie.
For å bruke PlayStation®Store trenger du en Sony Entertainment Network-konto og en
Internett-tilkobling. Hvis du vil laste ned innhold, trenger du et minnekort.

Bruke et minnekort
Visning fra baksiden

PS Vita-systemet har et innebygd internt minnekort. Du kan begynne å spille spill og
programmer som krever et minnekort rett etter at du har kjøpt systemet. Kjøp et separat
minnekort når det interne minnekortet er fullt, eller til spill, innhold eller spilloppgraderinger
som krever mer plass.
Etter at du har kjøpt et nytt minnekort, må du følge trinnene nedenfor for å flytte data fra det
interne minnekortet til det nye minnekortet.

Minnekortspordeksel

 Sett bare inn minnekortet når PS Vita-systemet er slått av.
Hvis du setter inn eller fjerner minnekortet mens systemet er slått på, kan det føre til at
data blir ødelagt eller går tapt.

Minnekort
(forfra)

 Slå på PS Vita-systemet og følg instruksjonene på skjermen for å flytte dataene.
Når dataene er flyttet, startes systemet automatisk på nytt igjen.
	Når et minnekort er satt riktig inn, blir data lagret på det og ikke på det interne
minnekortet. Plasseringen som dataene er lagret på, kan ikke endres før det innsatte
minnekortet er fjernet.
 Mens et minnekort er satt inn, er det interne minnekortet utilgjengelig.

Slå av systemet
Slå av skjermen mens programmet fremdeles er aktiv (standby-modus)
(power)-knappen. Power-indikatoren blinker
grønt, og systemet går i standby-modus.
Trykk på
Hvis du vil avslutte standby-modusen, trykker du på
(power)-knappen igjen eller trykker på
(PS)-knappen.
Slik skrur du strømmen helt av
(power)-knappen i to sekunder, og trykk deretter på [Slå av]. Når du skal skru på systemet neste gang, trykker du på og
Trykk på og hold nede
holder nede
(power)-knappen i to sekunder.

NO

Sikkerhetsveiledning
Inneholder forholdsregler for sikker bruk av PS Vita-systemet, spesifikasjoner for systemet og informasjon om service.
Før du tar produktet i bruk, må du lese sikkerhetsveiledningen nøye og ta vare på den med tanke på fremtidig bruk.
Brukerhåndbok
Hvis du vil lese brukerhåndboken, kan du trykke på
(Brukerhåndbok) på
(Innstillinger) LiveArea™-skjermbildet.
En Internett-tilkobling er nødvendig for å lese brukerhåndboken. Du kan også lese brukerhåndboken ved å gå til følgende
nettsted:
eu.playstation.com/psvita/support/manuals/

PSNSM og PlayStation®Store er underlagt bruksvilkår og er ikke tilgjengelig i alle land eller på alle språk. Se eu.playstation.com/legal
for å få mer informasjon. En trådløs Internett-tilkobling kreves. Brukerne er ansvarlige for gebyrer tilknyttet bredbåndstilkobling.
Brukere må være minst 7 år, og brukere under 18 år må ha tillatelse fra foreldrene sine. Noen innhold og enklere tjenester er
underlagt gebyrer. Hvis du konfigurerer PS Vita-systemet for et barn, må du bruke en bikonto og foreldrekontrollfunksjonene.
” er registrerte varemerker for Sony Computer Entertainment Inc.
“ ”, “PlayStation” og “
”, “LIVEAREA” og “PSN” er varemerker som tilhører samme selskap.
“PS3”, “
“SONY” og “ ” er registrerte varemerker som tilhører Sony Corporation.
“Sony Entertainment Network“ er et varmemerke for samme selskap.
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Informasjon om funksjonene til og bildene fra systemet, kan avvike fra det som gjelder for PS Vita-systemet ditt, avhengig av
hvilken versjon av systemprogramvaren som brukes.
I tillegg kan det hende at illustrasjoner og skjermbilder som brukes i denne veiledningen, kan avvike fra det faktiske produktet.
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