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Använda ditt PlayStation®Vita-system för första gången
Håll in i
5 sekunder

Slå på ditt PS Vita-system.
När du slår på systemet för första gången ska du hålla ned knappen
(strömknappen) i fem
sekunder. När strömmen slås på lyser strömindikatorn invid
(strömknappen) med grönt sken.
När strömindikatorn sakta blinkar med
grönt eller
orange sken ska du ladda systemet enligt
beskrivningen under “Laddning” i den här guiden.

Börja ställa in ditt PS Vita-system.
Börja göra de första inställningarna genom att dra med fingret från det övre högra hörnet till det
nedre vänstra hörnet på pekskärmen (dra på skärmen) enligt bilden till vänster.

Pekskärmsgester

Dra
Håll ner och dra

Trycka
Tryck lätt och lyft
sedan fingret

Svepa
Svep lätt

Välj språk, tidszon, datum och tid.
Dra i alternativlistor för att bläddra och hitta ditt alternativ.
Tryck på ett alternativ för att välja det och tryck sedan på [Nästa].
Svep alternativlistan för att bläddra snabbt.

Koppla ditt Sony Entertainment Network-konto till PS
Vitasystemet.
Om du redan har ett konto
Du behöver en Internetanslutning när du länkar ditt Sony Entertainment Network-konto till PS
Vita-systemet för att komma åt PSNSM-tjänsterna. Om du inte kan ansluta till Internet måste du
konfigurera systemet enligt anvisningarna i “Om du inte har ett konto eller om du vill registrera dig
för ett konto senare”.
 Tryck på [Ja, det har jag], [Använd] och sedan på [Nästa].
 Anslut till Internet genom att välja en åtkomstpunkt på skärmen för Wi-Fi-inställningar.
 Ange dina Sony Entertainment Network-kontouppgifter.
Tryck i textfältet och skriv in texten med hjälp av tangentbordet som visas.
Om systemprogramvaran behöver uppdateras efter steg  väljer du [Ställ in senare] och sedan
[Nästa]. Fortsätt med konfigurationen genom att följa instruktionerna på skärmen.

Hittade åtkomstpunkter

Ansluta till Internet
När Internetanslutning behövs söker systemet automatiskt efter Wi-Fi-åtkomstpunkter. Sedan
visas skärmen för Wi-Fi-inställningar. Anslut till Internet på en plats där det finns en Wi-Fiåtkomstpunkt som du kan använda. Vill du ha mer information om att ansluta till en Wi-Fiåtkomstpunkt kan du läsa dokumentationen om åtkomstpunkter eller kontakta tjänsteleverantören
eller den person som konfigurerat funktionen.
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Om du inte har ett konto eller om du vill registrera dig för ett konto senare
Konfigurera PS Vita-systemet för testanvändning av PSNSM-tjänsterna. Om du vill kunna använda
PSNSM-funktionerna måste du registrera dig för ett Sony Entertainment Network-konto.

Hemskärm

 Tryck på [Nej, det har jag inte] och sedan på [Nästa].
Följ instruktionerna på skärmen.

Slutför den första konfigurationen
Tryck på [OK] så slutförs den första konfigurationen av PS Vita-systemet. En introduktionsvideo
spelas upp.
Du kommer åt programmen för PS Vita-systemet via hemskärmen.

Ställa in föräldrakontroll
En del PS Vita-material kanske inte är lämpliga för barn. Det mesta av PS Vita-materialet
klassificeras av en oberoende klassificeringsorganisation. Om du vill säkerställa att ditt barn bara
har tillgång till material som klassificerats som lämpligt ställer du bara in korrekt föräldrakontroll
innan du låter ditt barn spela. Med föräldrakontroller kan du även ställa in tidsgränser för barnets
spel. Du kan ställa in föräldrakontroller under
(Föräldrakontroll) på din PS Vita.

Skapa ett Sony Entertainment Network-konto
Du kan skapa ett konto under

(Inställningar) > [Starta] > [PSNSM] > [Anmäl dig] när den inledande konfigurationen är klar.

 Du kan bara länka ett enda konto till ett PS Vita-system.
 Du kan även skapa ett konto via ett PlayStation®3-system eller en dator. Det konto du skapat kan länkas till ett PS Vita-system.
 Om du vill skapa ett konto (underkonto) för användare under en viss ålder måste du som förälder eller målsman först skapa ett eget
konto (huvudkonto) via ett PS3™-system eller en dator. Du hittar mer information i användarhandboken.

Laddning

Laddning
Du laddar PS Vita-systemet genom att ansluta det till en strömkälla enligt diagrammet till vänster.
Medan systemet laddas lyser strömindikatorn med orange sken. Du hittar mer information om
bland annat ungefärliga laddningstider i användarhandboken.

Strömknapp
Strömindikator
Kontrollera PS Vita-systemets status genom att titta på hur strömindikatorn lyser eller blinkar
Systemet är på.

blinkar med grönt sken

Systemet går in i standbyläge/stängs av.

blinkar långsamt med grönt sken

Batterinivån är för låg.

lyser med orange sken

Systemet laddas.

Om du håller
(strömknappen) nedtryckt i fem sekunder och strömindikatorn blinkar med
orange sken är batterinivån för låg för att PS Vita-systemet ska slås på. Ladda systemet i
ungefär 30 minuter innan du slår på det.

AC-adapter

USB-kabel

lyser med grönt sken

Strömsladd
Eluttag

SV

Använda skärmen
När du trycker på en programikon på hemskärmen så visas programets LiveArea™-skärm.
Tryck på ”gate” för att starta programet på LiveArea™-skärmen. Du kan använda flera program samtidigt.
Hemskärmen kan bestå av högst 10 sidor.
Hemskärm

Svepa

Program
Tryck

Tryck
LiveArea™-skärm

Dra bort
(stänga)

Gate

Programsidor

PS-knapp
(Återgå till LiveArea™-skärmen)

Informationsfält
Du kan kontrollera status för ditt PS Vita-system högst upp på hemskärmen.

PS Vita-systemets
kommunikationsstatus

Isatt PS Vita-kort
Aktiva program

Kvarvarande
batteriladdning

Status för utljud

Notisindikator
Tryck på notisindikatorn så visas den nya
informationen.
När en notis eller annan ny information,
t.ex. ett nytt meddelande, tas emot
blinkar notisindikatorn invid
strömindikatorn uppe på systemet sakta
med
blått sken.

Strömindikator
Notisindikator
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Spela spel
PlayStation®Vita-kortfack

Sätt i PlayStation®Vita-kortet.
På PS Vita-kortet finns PS Vita-programvara. När PS Vita-kortet sitter i visas ikonen för spelet
på hemskärmen.

Starta spelet
Tryck på spelets ikon på hemskärmen. Spelets LiveArea™-skärm visas. Om du är ansluten till
Internet visas viss information på LiveArea™-skärmen, till exempel den senaste informationen om
spelet.

Börja spela
Tryck på [Starta] på ”gate” på LiveArea™-skärmen.
Spara data för ett spel
Hur du sparar data beror på spelet. Läs instruktionerna för spelet för mer information.
Om du använder spardata på minneskortet eller PS Vita-kortet på ett annat PS Vita-system så kan
det hända att du inte kan få trophies eller spara data.
Läs användarhandboken för mer information om spardata och trophies.

Avsluta spelet.
Tryck på

(PS)-knappen för att gå tillbaka till LiveArea™-skärmen och dra sedan bort skärmen.
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Sätta i eller ta ut PS Vita-kortet
PS Vitakortfacklucka

Öppna PS Vita-kortfackluckan uppåt och sätt sedan i kortet.
Ta ut PS Vita-kortet genom att trycka på det så att det lossar från facket.
Ta inte ut PS Vita-kortet när åtkomsindikatorn blinkar.

PS Vita-kort (framsida)
Åtkomsindikator för
PS Vita-kort

Hämta (köpa) spel och material från PlayStation®Store
På PlayStation®Store finns en mängd olika typer av innehåll som du inte hittar någon
annanstans. Här hittar du bland annat spel, kostnadsfria testversioner av de senaste spelen,
speltillägg som gör spel du har ännu roligare att spela, samt videor att köpa eller hyra.
För att kunna använda PlayStation®Store måste du ha ett Sony Entertainment Network-konto
och en Internetanslutning. För att kunna hämta vissa typer av material krävs det ett
minneskort.

Använda minneskort
Baksida

I PS Vita-systemet finns ett inbyggt internt minneskort. Du kan börja spela spel och program
som det krävs minneskort för direkt när du köpt systemet. Du kan köpa ett separat minneskort
när det interna minneskortet är fullt, samt för spel, material och speluppdateringar som kräver
mer utrymme.
När du har köpt ett nytt minneskort följer du anvisningarna nedan för hur du flyttar över data
från internminnet till det nya minneskortet.

Minneskortfacklucka
Minneskort
(framsida)

 Sätt bara i minneskortet när strömmen till PS Vita-systemet är avstängd.
Om du sätter i eller tar ut minneskort när strömmen är på kan data förstöras eller förloras.
 Slå på PS Vita-systemet och följ anvisningarna på skärmen för hur du flyttar över dina data.
När alla data har flyttats över startas systemet om automatiskt.

	Så snart ett minneskort är insatt på rätt sätt sparas data där istället för på det interna
minneskortet. Det går inte att ändra plats för lagring av data förrän det insatta
minneskortet tagits ut.
	Medan ett minneskort sitter i går det inte att komma åt det interna minnet.

Slå av strömmen
Slå av skärmen medan programmen är aktiv (standbyläge)
(strömknappen). Strömindikatorn blinkar med
grönt sken och systemet går in i standbyläge.
Tryck på
Du går ur standbyläget genom att trycka på
(strömknappen) en gång till eller genom att trycka på
(PS-knappen).
Stänga av strömmen helt
(strömknappen) i två sekunder och tryck sedan på [Stäng av].
Håll ned
Håll ned
(strömknappen) i två sekunder när du slår på systemet nästa gång.
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Säkerhetsguide
Innehåller försiktighetsåtgärder för användning av ditt PS Vita-system samt systemspecifikationer och serviceinformation.
Läs säkerhetsguiden noga innan du använder den här produkten och behåll den för framtida bruk.
Användarhandbok
Om du vill läsa användarhandboken trycker du på
(Användarhandbok) på
(Inställningar) på LiveArea™-skärmen.
Du behöver ha en Internetanslutning för att kunna läsa användarhandboken. Du kan även läsa användarhandboken genom
att gå till följande webbplats:
eu.playstation.com/psvita/support/manuals/

PSNSM och PlayStation®Store omfattas av användarvillkor och är inte tillgängliga i alla länder och på alla språk. Du hittar mer
information på eu.playstation.com/legal. Trådlös Internetanslutning krävs. Användarna ansvarar själva för avgifterna för
Internetanslutning via bredband. Användare måste vara minst 7 år, och användare under 18 år måste ha målsmans tillstånd.
Avgifter tillkommer för vissa material och tjänster. Om du konfigurerar PS Vita-systemet för barn ska du använda ett underkonto
och funktionerna för föräldrakontroll.
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