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Uw PlayStation®Vita-systeem voor het eerst gebruiken
5 seconden
ingedrukt houden

Schakel uw PS Vita-systeem in.
Wanneer u uw systeem voor de eerste keer inschakelt, houdt u de
(activerings)-toets vijf
seconden ingedrukt. Wanneer het toestel wordt ingeschakeld, licht de activeringsindicator naast
de
(activerings)-toets groen op.
Wanneer de activeringsindicator traag groen
knippert of oranje
knippert, laadt u het systeem
op zoals beschreven bij “Opladen” in deze handleiding.

Begin met het instellen van uw PS Vita-systeem.
Om de eerste instellingen te starten, versleept u uw vinger van rechtsboven naar linksonder over
het scherm (bladeren over het scherm), zoals aangegeven in de afbeelding links.

Handelingen voor het touchscreen
Verslepen
Verslepen terwijl u
blijft aanraken

Tikken
Licht aanraken en
vervolgens uw vinger
opheffen

Scrollen
Zacht
scrollen

Selecteer uw taal, tijdzone en de datum en tijd.
Versleep lijsten met items om erdoor te bladeren en uw keuze te vinden.
Tik op een item om het te selecteren en tik vervolgens op [Volgende].
Om snel te bladeren, scrolt u door de lijst met items.

Koppel uw Sony Entertainment Network-account aan uw
PS Vita-systeem.
Als u al een account hebt
U hebt een internetverbinding nodig om uw Sony Entertainment Network-account te koppelen
met uw PS Vita-systeem en toegang te krijgen tot de PSNSM-diensten. Als u geen verbinding kunt
maken met het internet, moet u uw systeem instellen zoals uitgelegd onder “Als u geen account
heeft of later een account wilt aanmaken”.
 Tik op [Ja, die heb ik], [Gebruiken] en vervolgens op [Volgende].
 Maak verbinding met het internet door een toegangspunt te selecteren op het
Wi-Fi-instelscherm.
 Voer de informatie van uw Sony Entertainment Network-account in.
Tik op het tekstinvoerveld en voer vervolgens tekst in met behulp van het toetsenbord dat
wordt weergegeven.
Wanneer na stap , een update van de systeemsoftware vereist is, selecteert u [Later instellen]
en tikt u op [Volgende].
Volg de aanwijzingen op het scherm om verder te gaan met instellen.

Gevonden toegangspunten

Verbinding maken met het internet
Als er een internetverbinding vereist is, zoekt uw systeem automatisch naar Wi-Fi-toegangspunten,
waarna het Wi-Fi-instelscherm wordt weergegeven. Maak verbinding met het internet op een
plaats waar u toegang hebt tot een Wi-Fi-toegangspunt. Voor meer informatie over het verbinden
met een Wi-Fi-toegangspunt, raadpleegt u de handleiding van het toegangspunt of contacteert u
de serviceprovider of de persoon die het toegangspunt heeft geïnstalleerd.
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Als u geen account heeft of later een account wilt aanmaken
Stel uw PS Vita-systeem in voor een proefgebruik van de PSNSM-services. Om alle PSNSM-functies te
kunnen gebruiken, dient u zich aan te melden voor een Sony Entertainment Network-account.
Beginscherm

 Tik op [Nee, die heb ik niet] en vervolgens op [Volgende].
Volg de instructies op het scherm.

Voltooi de eerste instellingen.
Tik op [OK] om de eerste instellingen van uw PS Vita-systeem te voltooien. Er wordt een
introductievideo afgespeeld. Via het beginscherm kunt u applicaties voor het PS Vita-systeem
openen.

Het ouderlijke toezicht instellen
Bepaalde PS Vita-content is mogelijk niet geschikt voor kinderen. De meeste PS Vita-content
krijgt een score toegekend van een onafhankelijk classificatieorgaan. Om ervoor te zorgen dat
uw kind alleen toegang heeft tot content met een geschikte score, stelt u het ouderlijke
toezicht in, vooraleer u uw kind laat spelen. U kunt het ouderlijke toezicht ook gebruiken om
een tijdsbeperking voor het spelen in te stellen. U kunt het ouderlijke toezicht instellen via
(Ouderlijk toezicht) op uw PS Vita.

Een Sony Entertainment Network-account aanmaken
U kunt een account aanmaken onder

(Instellingen) > [Starten] > [PSNSM] > [Inschrijven] na het voltooien van de eerste instellingen.

 U kunt slechts één account koppelen aan een PS Vita-systeem.
 U kunt ook een account aanmaken met behulp van een PlayStation®3-systeem of een computer. De aangemaakte account kan
gekoppeld worden aan een PS Vita-systeem.
 Om een account (sub-account) aan te maken voor gebruikers onder een bepaalde leeftijd, moet u eerst met behulp van een PS3™systeem of computer een account aanmaken voor een ouder of voogd (master-account). Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor
meer informatie.

Opladen

Opladen
Om uw PS Vita-systeem op te laden, sluit u het aan op een stroombron zoals weergegeven op het
schema links. Terwijl het systeem opgeladen wordt, licht de activeringsindicator oranje op.
Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer informatie waaronder de geschatte oplaadtijden.

Activeringstoets
Activeringsindicator
U kunt de status van het PS Vita-systeem controleren aan de hand van het oplichtpatroon van
de activeringsindicator
Licht groen op

Het systeem is ingeschakeld.

Knippert groen

Het systeem schakelt over naar de stand-bymodus / wordt
uitgeschakeld.

Knippert traag groen

De batterijcapaciteit is laag.

Licht oranje op

Het systeem wordt opgeladen.

AC-adapter
Wanneer u de
(activerings)-toets vijf seconden ingedrukt houdt en de activeringsindicator
oranje knippert, is de resterende batterijcapaciteit te gering om het PS Vita-systeem in te
schakelen. Laad het systeem ongeveer 30 minuten op vooraleer u het inschakelt.
USB-kabel

Netsnoer
Stopcontact
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Het scherm gebruiken
Wanneer u op het beginscherm tikt op het pictogram van een applicatie tikt, dan verschijnt het LiveArea™-scherm van de applicatie.
Tik op de gate op het LiveArea™-scherm om de applicatie te starten. U kunt meerdere applicaties tegelijk uitvoeren.
Het beginscherm kan uit maximaal 10 pagina’s bestaan.
Beginscherm

Scrollen

Applicatie
Tikken

Tikken
LiveArea™-scherm

Bladeren (sluiten)

Gate

Applicatiescherm

PS-toets
(Terug naar het LiveArea™-scherm)

Informatiebalk
Boven aan het beginscherm kunt u de status van uw PS Vita-systeem controleren.

Communicatiestatus
PS Vita-systeem

Geplaatste
PS Vita-kaart
Actieve applicaties

Resterende
batterijlading

Status geluidsuitvoer

Meldingsindicator
Tik op de meldingsindicator om de
nieuwe informatie te bekijken. Wanneer u
een melding of andere nieuwe informatie
zoals een bericht ontvangt, gaat de
meldingsindicator naast de
activeringsindicator op het systeem traag
blauw
knipperen.

Activeringsindicator
Meldingsindicator
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Games spelen
PlayStation®Vita-kaart aansluiting

Plaats de PlayStation®Vita-kaart.
Uw PS Vita-kaart bevat software in PS Vita-formaat. Wanneer er een PS Vita-kaart geplaatst wordt,
verschijnt er een pictogram voor de game op het beginscherm.

Start de game.
Tik op het beginscherm op het pictogram voor de game. Het LiveArea™-scherm voor de game
wordt weergegeven. Als u toegang hebt tot het internet, verschijnt er informatie, zoals de
nieuwste gegevens over de game, op het LiveArea™-scherm.

Begin met de game te spelen.
Tik op [Starten] op de gate op het LiveArea™-scherm.
Data voor een game opslaan
De manier voor het opslaan van gegevens verschilt afhankelijk van de game. Raadpleeg de
instructies van de game voor meer informatie.
Als u de gegevens die opgeslagen zijn op de geheugenkaart of op de PS Vita-kaart op een ander
PS Vita-systeem gebruikt, is het mogelijk dat u geen trofeeën kunt verdienen of geen gegevens
kunt opslaan.
Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer informatie over opgeslagen data en trofeeën.

Beëindig de game.
Druk op de
het scherm.

(PS)-toets om terug te keren naar het LiveArea™-scherm en blader vervolgens over
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De PS Vita-kaart plaatsen of verwijderen
PS Vita-kaart
aansluitingsdeksel
PS Vita-kaart
(voorzijde)

Open het PS Vita-kaart aansluitingsdeksel omhoog en plaats de kaart.
Om de PS Vita-kaart te verwijderen, drukt u erop zodat deze loskomt uit de sleuf.
Verwijder de PS Vita-kaart niet wanneer de toegangsindicator knippert.

PS Vita-kaart
toegangsindicator

Games en content downloaden (kopen) via PlayStation®Store
In PlayStation®Store vindt u heel wat content die u nergens anders kunt kopen, zoals games,
gratis proefversies van de nieuwste releases en game-uitbreidingen die uw games nog leuker
maken, en video’s om te kopen of te huren.
Om PlayStation®Store te gebruiken, hebt u een Sony Entertainment Network-account en een
internetverbinding nodig. Om bepaalde content te downloaden, moet er een geheugenkaart
geplaatst zijn.

Een geheugenkaart gebruiken
Achterkant

Uw PS Vita-systeem is uitgerust met een ingebouwde interne geheugenkaart. Dit betekent dat
u meteen na aankoop van het systeem games en applicaties kunt gebruiken waarvoor er een
geheugenkaart is vereist. Koop een afzonderlijke geheugenkaart wanneer de interne
geheugenkaart vol is of voor games, content of gamepatches die meer ruimte vereisen. Volg
na het aanschaffen van een nieuwe geheugenkaart de onderstaande stappen om data van de
interne geheugenkaart over te zetten naar de nieuwe geheugenkaart.

Geheugenkaartaansluitingsdeksel
Geheugenkaart
(voorzijde)

 Plaats de geheugenkaart alleen wanneer uw PS Vita-systeem uitgeschakeld is.
Als u een geheugenkaart plaatst of verwijdert terwijl het systeem ingeschakeld is, kunnen
er data beschadigd of verloren raken.
 Schakel uw PS Vita-systeem in en volg de instructies op het scherm om de data te
verplaatsen. Na het verplaatsen van de data wordt het systeem automatisch opnieuw
opgestart.
	Als er een geheugenkaart geplaatst is, worden de gegevens niet langer op de interne
geheugenkaart maar op de ingevoerde kaart opgeslagen. Deze locatie voor het opslaan
van gegevens kan pas gewijzigd worden als de geheugenkaart verwijderd is.
 De interne geheugenkaart is niet toegankelijk wanneer er een geheugenkaart geplaatst is.

Het systeem uitschakelen
Het scherm uitschakelen terwijl de applicatie nog geactiveerd is (stand-bymodus)
(activerings)-toets. De activeringsindicator knippert groen
en het systeem schakelt over naar de stand-bymodus.
Druk op de
Om de stand-bymodus te verlaten, drukt u nogmaals op de
(activerings)-toets of drukt u op de
(PS)-toets.
Het apparaat volledig uitschakelen
(activerings)-toets gedurende twee seconden ingedrukt en tik vervolgens op [Uitschakelen].
Houd de
Wanneer u het systeem de volgende keer inschakelt, houdt u de
(activerings)-toets gedurende twee seconden ingedrukt.
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Veiligheidsgids
Bevat voorzorgsmaatregelen voor een veilig gebruik van uw PS Vita-systeem, systeemspecificaties en service-informatie.
Voor u dit product gebruikt, neemt u de Veiligheidsgids grondig door en bewaart u deze voor toekomstig gebruik.
Gebruikershandleiding
Om de Gebruikershandleiding te lezen, tikt u op
(Gebruikershandleiding) op het
Voor het lezen van de Gebruikershandleiding hebt u een internetverbinding nodig.
U kunt de Gebruikershandleiding ook nalezen op de volgende website:
eu.playstation.com/psvita/support/manuals/

(Instellingen) LiveArea™-scherm.

PSNSM en PlayStation®Store zijn onderhevig aan gebruiksvoorwaarden en zijn niet in alle landen en talen verkrijgbaar. Raadpleeg
eu.playstation.com/legal voor meer informatie. Een draadloze internetverbinding is vereist. Gebruikers staan zelf in voor de
verbindingskosten voor breedbandinternet. Gebruikers moeten minimaal 7 jaar zijn en gebruikers jonger dan 18 jaar hebben
hiervoor de toestemming van hun ouders nodig. Voor bepaalde inhoud en/of diensten worden kosten aan gerekend. Wanneer u
het PS Vita-systeem voor een kind instelt, dient u een subaccount en de functies voor ouderlijk toezicht te gebruiken.
" zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Computer Entertainment Inc.
" ", "PlayStation" en "
", "LIVEAREA" en "PSN" zijn eveneens handelsmerken van hetzelfde bedrijf.
"PS3", "
"SONY" en " " zijn geregistreerde handelsmerken van Sony Corporation.
“Sony Entertainment Network” is een handelsmerk van hetzelfde bedrijf.
Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Informatie over functies van het systeem en afbeeldingen in dit document kunnen verschillen van die op uw PS Vita-systeem,
afhankelijk van de gebruikte systeemsoftware.
Bovendien kunnen de illustraties en schermafbeeldingen in deze handleiding afwijken van het eigenlijke product.
© 2014 Sony Computer Entertainment Europe. All rights reserved.

