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Introduktion

Använda “XMB” (XrossMediaBar)

GAME (Spel)

Spela spel

VIDEO (Video)

Spela upp videofilm

MUSIC (Musik)

Spela upp musik

PHOTO (Foto)

Visa bilder

NETWORK

Ansluta till Internet

SETTINGS (Inställningar)

Justera systeminställningarna 
för PSP®.

1

2

3
Ikonerna som visas i home-menyn varierar beroende på vilken 
version av mjukvaran systemet har.

PSP®-systemet har ett användargränssnitt som kallas “XMB” 
(XrossMediaBar). Huvudskärmen för “XMB” kallas för “huvudmenyn”.

Huvudmeny

1

2

Välj en kategori med vänster- eller 
högerknappen.

Välj ett alternativ med upp- eller ned-
knappen.

Tryck på -knappen för att bekräfta 
valet.

Kategori

Förem
ål

3



SELECT STARTVOL
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Det här dokumentet ger en beskrivning av grundfunktionerna i PSP®-systemet. (  sidan 25).

Riktningsknappar:
Används för att välja 
kategorier/alternativ

PS-knapp:
Återgår till Home-menyn 

Avslutar spelet

-knappen:
Avbryter valda 
funktioner

-knappen:
Bekräftar valda 
alternativ

Välj en ikon och tryck sedan på d-knappen 
så öppnas alternativmenyn.

Du kan öppna kontrollpanelen medan du spelar 
upp materialet genom att trycka på -knappen.

Ikoner Alternativmeny Kontrollpanel

-knappen: Visar alternativmenyn/kontrollpanelen
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01 Förberedelser

Kontrollera innehållet i förpackningen
Kontrollera att du har alla följande komponenter.  
Om någon komponent saknas kontaktar du din lokala PSP®-kundtjänstavdelning  
(numret finns i alla PSP®-handböcker).

 PSP® (PlayStation®Portable)-system

 Batteri

 AC Adapter

 Trycksaker

POWER

HOLD

SELECT

VOL

START
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Förberedelser

Kontrollera innehållet i förpackningen

Om dokumentationen till PSP®-systemet

Dokumentationen till PSP®-systemet innehåller följande:

•	 Säkerhet	och	support
   Läs igenom det här dokumentet noggrant innan du 

använder produkten. Den innehåller säkerhetsinformation om 
användning av PSP®-systemet, felsökning, tekniska data och 
annan information.

•	 Snabbhandledning	(det	här	dokumentet)
   Det här dokumentet innehåller information om 

maskinvarugrundfunktioner i PSP®-systemet.

•	 Användarmanual
   (åtkomst från: eu.playstation.com/manuals) 

 Du har åtkomst till det här onlinedokumentet via Internet.  
 Det innehåller detaljerad information om hur man använder  
 programvaran till PSP®-systemet (  sidan 25). 
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02 Förberedelser

Förbereder PSP®-systemet för användning

Ladda batteriet

Innan PSP®-systemet används första gången efter 
inköp måste batteriet laddas. Följ stegen nedan.

 Varning
•  Eluttaget ska vara placerat i utrustningens omedelbara 

närhet och vara lättåtkomligt.

•  Sätt inte i AC-adaptern till PSP®-systemet i vägguttaget 
förrän alla andra anslutningar har gjorts.

1  Ta bort batteriluckan.
Medan du håller ner frikopplingsknappen, dra batteriluckan 
i pilens riktning.

    Frikopplingsknapp

2  Sätt in batteripacket.
Placera batteripackets bottenyta mot systemet för att  
sätta fast batteriet.

Sätt in batteriluckans flikar i systemet och knäpp luckan  
på plats.

2
1

1

2

4

3
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Förberedelser

Förbereder PSP®-systemet för användning

3  Anslut AC-adaptern för att ladda 
batteriet. 

POWER-
indikator (Ström)

Till vägguttag

POWER-indikatorn (Ström) börjar lysa orange, vilket anger 
att batteriet laddas. POWER-indikatorn (Ström) släcks när 
batteriet är fulladdat.

Initial inställning

1  Skjut POWER/HOLD-omkopplaren 
(Ström/Paus) uppåt.

POWER-indikatorn (Ström) börjar lysa grönt och den initiala 
inställningsskärmen visas.

2  Följ instruktionerna på skärmen för att 
göra de första inställningarna.
När du är klar med den initiala inställningen visas Home-
menyn (  sidan 2).

Tips
•  Mer information om hur man skriver tecken finns i avsnittet 

“Använda skärmtangentbordet” (  sidan 26).

•  De inställningar som gjorts initialt kan ändras i  (Settings 
(Inställningar)). Utförliga anvisningar finns i användarmanualen   
(  sidan 25).

SELECT STARTVOL

1

2

POWER

HOLDSTART

SELECT

POWER/HOLD-
omkopplare  
(Ström/Paus)
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03 Förberedelser

Namn på delarna och deras funktioner

System

Mikrofon
(  sidan 12)

-knapp, -knapp
-knapp, -knapp

*  PS-knappen på det här PSP®-systemet har samma funktion 
som HOME-knappen på systemen i PSP-1000- och PSP-
2000-serierna.

POWER

HOLD

SELECT

VOL

START

SELECT STARTVOL

WLAN

Av På

L-knapp

Vänster högtalare

Riktningsknappar

Memory Stick Duo™ 
användningsindikator

(  sidan 13)

WLAN-åtkomstindikator
Tänds när den trådlösa 

nätverksfunktionen används

Analog spak

Remhållare

PS-knapp

Volymsänknings- 
knapp

Volymöknings- 
knapp

WLAN-omkopplare

LCD-skärm

R-knapp

Höger högtalare

POWER indikator 
(Ström) (  sidan 10)

POWER/HOLD 
-omkopplare 
(Ström/Paus) 
(höger sida) (  sidan 10)

HOLD indikator 
(Paus) (  sidan 10)

Skärmknapp
(  sidan 9)

Ljudknapp
(  sidan 9)

SELECT-knappen

START-knappen
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Förberedelser

Namn på delarna och deras funktioner

Använda ljudknappen

Tryck in och släpp 
knappen

Varje gång du trycker på knappen, ändras 
tonen mellan HEAVY  POPS  
JAZZ  UNIQUE  OFF. *1

Håll ned knappen i 
mer än en sekund

Ljudet stängs av. *2

*1 :  Tonen kan bara ändras när hörlurarna används. 
Observera att tonen är inställd på “OFF” (Av) under spel.

*2 :  Du stänger av Muting-funktionen genom att trycka på 
ljudknappen igen. 

Använda skärmknappen

Tryck in och släpp 
knappen

Varje gång du trycker på knappen ändras 
bildskärmens ljusstyrka mellan tre nivåer: *1

Håll ned knappen i 
mer än en sekund

Bakgrundsbelysningen släcks och 
skärmen blir tom. *2

Tryck i mer än fem 
sekunder

Systemet byter till videoutgångsläge  
(  sidan 18).

*1 :  Den högsta nivån (Level 4) kan bara väljas när PSP® 

-systemet är anslutet med AC-adaptern.

*2 :  Tryck på valfri knapp på PSP®-systemet för att sätta på 
bakgrundsbelysningen igen.

Headset med fjärrkontroll

Du kan koppla fjärrkontrollen (säljs separat) till headset-
kontakten. Du kan även koppla ett headset (säljs 
separat) till fjärrkontrollen.

Tips
PSP-1000-seriens hörlurar med fjärrkontroll är inte kompatibla  
för användning här.

Headset Fjärrkontroll

SELECT STARTVOL

2

1
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04 Grundfunktioner

Funktioner för strömförsörjning och viloläge
Med POWER/HOLD-omkopplaren slår du av och på 
systemet eller aktiverar viloläget eller Hold-läget.

POWER/HOLD-omkopplare (Ström/Paus)

A
Sätta på systemet / Ställa 
systemet i viloläge

Skjut uppåt

B Stänga av systemet Skjut uppåt och håll kvar i 
mer än tre sekunder

C Låsa knapparna* Skjut nedåt

*Låser alla funktioner som använder PSP®-systemets knappar.

POWER-indikator (Ström)

Fast grönt sken Strömmen är på

Fast orange sken Laddar

Blinkar grönt Batterinivån är för låg

Släckt Strömmen är av eller viloläge

HOLD-indikator (Paus)

Fast gult sken I Hold-läget

POWER/HOLD-omkopplare 
(Ström/Paus)

POWER-indikator (Ström)

HOLD-indikator (Paus)

POWER

HOLDSTART

SELECT

A B

C
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Viloläge

Om PSP®-systemet ställs i viloläge, pausar det 
program som är aktivt. När viloläget avaktiveras kan du 
starta uppspelningen från samma ställe som innan du 
aktiverade viloläget.

Tips
•  1 Skjut POWER/HOLD-omkopplaren uppåt igen för att 

avaktivera viloläget. Du kan avaktivera viloläget under video- 
eller ljuduppspelning genom att trycka på u knappen på 
fjärrkontrollen.

•  Vissa program kan förhindra att systemet sätts i viloläge.

Grundfunktioner

Funktioner för strömförsörjning och viloläge
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05 Spela upp UMD-innehåll
Grundfunktioner

1  Sätt fingret i skåran uppe på systemet 
för att öppna skivluckan.

2 Lägg i en UMD och stäng skivluckan.
Se till att skivluckan är ordentligt stängd. 
Ikonen visas på Home-menyn.

Rör inte vid den inspelade ytan.

3  Markera ikonen och tryck sedan på  
-knappen.

Uppspelningen börjar.

Tips
• Du avslutar ett spel genom att trycka på PS-knappen.

• För att ta bort din UMD, stanna uppspelningen och öppna  
 sedan skivluckan.

WLAN

1

2

Använda mikrofonen
PSP®-systemets mikrofon (  sidan 8) kan användas för 
att spela vissa spel och för att ringa samtal med 
Go!Messenger. För detaljer se instruktionerna till den 
programvara som används och besök  
gomessenger.bt.com.
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06 Spela upp Memory Stick Duo™-innehåll
Grundfunktioner

 Varning
Se till att Memory Stick Duo™ och tillbehören är utom räckhåll 
för barn. De kan råka svälja smådelar.

1 Öppna fackluckan.

2  Tryck på Memory Stick Duo™ tills den 
sitter helt och hållet på plats.
Ikonen visas i Home-menyn.

Obs!
När Memory Stick Duo™-användningsindikatorn (  sidan 8) 
är tänd får du inte mata ut Memory Stick Duo™-media, stänga 
av systemet eller sätta systemet i viloläge. Detta kan medföra 
att data går förlorade eller skadas.

3  Markera ikonen och tryck sedan på  
-knappen.

En lista med innehåll som kan spelas visas.

Tips
Om du vill ta ut Memory Stick Duo™  
trycker du på den en gång i  
pilens riktning.

Facklucka

Framsida
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07 Grundfunktioner

Kontrollera batteriladdningsnivå

Det finns gott om batteritid kvar.

Batteriet börjar ta slut.

Batteriet är nästan slut.

Batteriet är slut. POWER-indikatorn (Ström) blinkar 
grön. Ladda batteriet.

Den visade laddningsnivån kan variera något från den faktiska 
laddningsnivån, beroende på användning och miljöfaktorer.

Batteriladdningsnivå Metoder för att ladda batteriet

Du kan använda dig av någon av dessa metoder för att 
ladda batteriet.

• Använd AC-adaptern
  När du ansluter AC-adaptern till PSP®-systemet och sätter in 

nätkontakten i ett eluttag påbörjas laddningen (  sida 6).

• Använd en USB-kabel (säljes separat)
  När du sätter på PSP®-systemet och ansluter det till en apparat 

(till exempel en dator) med en USB-kontakt, växlar systemet 
automatiskt till USB-läge och systemets batteri börjar laddas. 
Power-indikatorn (ström) lyser orange medan batteriet laddas.

Tips

• I vissa situationer, till exempel under spel, växlar inte PSP®-
systemet automatiskt till USB-läge när en USB-kabel ansluts 
till systemet.

• Välj  (USB Connection - USB-anslutning) under  
(Settings - Inställningar) för att växla till USB-läget manuellt.

• Du kan ansluta en USB-kabel av typen Mini-B (5-pin) till PSP®-
systemets USB-kontakt.

• För detaljer om laddningens tid och varaktighet se den 
medföljande Säkerhet & Support-handboken.
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08 Grundfunktioner

Kopiera musik/filmer/bilder
Du kan kopiera musik-/video-/bildfiler till Memory Stick Duo™ och spela upp eller visa dem på PSP®-systemet. 
Kopieringsmetoderna varierar beroende på vilken enhet, programvara och filtyp som används. Följande anvisningar 
är baserade på de vanligaste kopieringsmetoderna.

DE

IT

NL

Musik-/video-/bildkälla 1 Till en PC 2 Till ett PSP®-system

Exempel:

Ljud-cd

Videofiler

Digital stillbildskamera

Dator

USB-kabel

Mini-B-(5-pin)-kontakt

Tips
•  Välj  (USB Connection - USB-anslutning) under  

(Settings - Inställningar) för att manuellt koppla om PSP®-
systemet till USB-läge.

•  Istället för en USB-kabel kan du använda en Memory Stick 
USB-läsare/skrivare (medföljer ej) eller en dator med Memory 
Stick™-fack.
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Grundfunktioner

Kopiera musik/filmer/bilder

Kopiera musikfiler

Exempel: Importera musikspår från en ljud-cd

1. Importera
    Använd en kompatibel programvara för att importera  

 musikspår från en ljud-cd till en dator.

2. Kopiera
    Skapa en mapp med namnet “MUSIC” på Memory Stick 

Duo™ med hjälp av datorn och spara sedan musikfilerna i 
mappen.

  
MUSIC

Tips
Du kan spela upp filer i formaten MP3, AAC och ATRAC.

Kopiera videofiler

Exempel: Ladda ned lagligt tillgängliga videofiler från 
Internet

1. Ladda ned
 Ladda ned videofiler till en dator.

2. Konvertera/Kopiera
    Använd kompatibel programvara för att konvertera filmen till 

ett filformat som kan spelas på PSP®-systemet. Skapa sedan 
en mapp med namnet ”VIDEO” på Memory Stick Duo™ och 
spara videofilerna i mappen.

  
VIDEO

Tips
Du kan spela upp vissa MP4-videofiler.
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Grundfunktioner

Kopiera musik/filmer/bilder

Kopiera bildfiler

Exempel: Importera bilder från en digital stillbildskamera

1. Importera
   Importera bilder till en dator.

    Importeringsmetoderna varierar beroende på vilken 
slags enhet som används. Ytterligare information finns i 
anvisningarna som medföljde enheten.

2. Kopiera
    Skapa en mapp med namnet “PICTURE” på Memory Stick 

Duo™ med hjälp av datorn och spara sedan bildfilerna i 
mappen.

  
PICTURE

Tips
•  Om du använder en digital stillbildskamera som är kompatibel 

med Memory Stick Duo™ kan du visa bilderna genom att sätta 
in mediet från kameran direkt i PSP®-system.

•  Du kan visa bildfiler i formats som JPEG (DCF 2.0/Exif 2.21-
kompatibelt), TIFF och GIF.

Konverteringsprogram

Media Manager* för PSP® (PlayStation®Portable) kan 
användas för att konvertera musik-, video- och bildfiler 
till önskat format. När du kopierar filer till Memory
Stick Duo™ media skapas de nödvändiga mapparna 
automatiskt.

* Tillgänglig separat
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09 Grundfunktioner

Videoutgång till TV

Observera
PSP®- systemet skickar ut videosignaler i formatet NTSC. Om en skärm som inte stödjer NTSC-formatet används, syns ingen bild.  
Fråga TV-tillverkaren om detaljerna.

Y L RPR/CRPB/CB
COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN

VIDEO L-AUDIO-R

Kabeltyp Ingångskontakt på TV:n

Typer av videokablar

AV-komponentkabel

AV-kabel

Komponenta VIDEO IN-kontakter

VIDEO IN-kontakt (komposit)

Du kan få en videoutgång från PSP®-systemet till en TV med hjälp av en videokabel (säljs separat).

Välja en videokabel

Välj en videokabel som är anpassad för den TV du använder.

Tips
Bildkvaliteten varierar beroende på den TV som används. Bildkvaliteten kan bli bättre om du ansluter PSP®-systemet till TV:n med 
en komponent-AV-kabel istället för en AV-kabel.
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Grundfunktioner

Videoutgång till TV

Videoutgång till TV

1  Anslut PSP®-systemet till TV:n med en  
  videokabel (säljes separat).
  Exempel: Anslut PSP®-systemet till en TV med komponenta  
  videokontakter

2  Justera videoinställningarna för TV.
  Anpassa efter de ingångskontakter som används.

3  Sätt på PSP®-systemet (  sida 10),  
  och tryck sedan ner skärmknappen på  
  framsidan av systemet och håll den i  
  minst 5 sekunder.
  Video från PSP®-systemet kommer att visas på TV:n.

Avsluta videoutgång
För att avsluta videoutgång, tryck ner skärmknappen igen.

Tips
•  Du kan ändra videoutgång eller justera inställningar i  

 (Connected Display Settings) (Skärminställningar)  
under  (Settings) (Inställningar).

•  Eftersom videobildens storlek på TV:n för spel eller 
Internetläsare är förinställd, kan horisontella eller vertikala fält 
visas i bildens kanter.

Komponenta VIDEO IN-kontakter

TV

COMPONENT
VIDEO IN

AUDIO IN

L

R

Y

PB/CB

PR/CR

AV-komponentkabel
(säljes separat)
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10 Nätverk

Justera nätverksinställningar

 Varning
Stäng av WLAN-omkopplaren på platser där det finns mycket 
människor, t.ex. i ett fullsatt tåg. Om en person i närheten 
använder pacemaker kan radiovågorna påverka pacemakern.

Exempel på en nätverkskonfiguration

De anslutningar och inställningsmetoder som används 
varierar beroende på vilken utrustning som används.

Exempel på vanlig nätverkskonfigurering

DSL-
eller kabelmodem

Accesspunkt  
eller trådlös  
router

Dator

Internet-linje

Förutsättningar

Följande nödvändiga förutsättningar krävs normalt för 
att konfigurera systemet så att det går att ansluta till ett 
nätverk.

• Abonnemang hos en Internet-leverantör
• En nätverksprodukt, t.ex. ett DSL- eller kabelmodem
•  En WLAN-åtkomstpunkt eller en trådlös 

bredbandsrouter
•  Inställningar för accesspunkten (SSID, WEP key, 

WPA key, etc. enligt vad som specificerats när 
accesspunkten konfigurerades)

Tips
•  En åtkomstpunkt är en enhet som används för att ansluta till 

ett trådlöst nätverk.

•  En trådlös bredbandsrouter är en enhet som innehåller både 
router- och accesspunktfunktioner. En router krävs om du 
ansluter en dator och PSP®-systemet till en Internet-linje 
samtidigt.

•  SSID-, WEP-, och WPA-nycklar är typer av trådlös 
nätverksinformation. De kan komma att krävas när du ansluter 
till en accesspunkt eller en router. Denna information anges 
normalt i accesspunkten eller routern med en dator. Mer 
information finns i anvisningarna som medföljde accesspunkten 
eller routern.
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Nätverk

Justera nätverksinställningar

Skapa en ny nätverksanslutning

Du kan justera nätverksinställningarna för 
att ansluta till en accesspunkt och spara 
nätverksanslutningsinformationen på systemet. 
Nätverksinställningarna kan variera beroende på 
vilken utrustning som används och nätverksmiljön. 
Följande anvisningar är baserade på den vanligaste 
nätverkskonfigureringen och kanske inte passar alla 
installationer.

1  Välj  (Network Settings 
(Nätverksinställningar)) under  
(Settings (Inställningar)) på Home-menyn 
och tryck sedan på -knappen.

2  Välj “Infrastructure Mode” 
(Infrastrukturläge) och tryck sedan på  

-knappen.

3  Välj “New Connection” (Ny anslutning) 
och tryck sedan på -knappen.

4  4 Välj “Scan” (Skanna) och tryck sedan 
på högerknappen.

Tips
När du använder en trådlös accesspunkt med stöd för 
AOSS™, väljer du “Automatic” (Automatisk). Följ sedan 
anvisningarna på skärmen. Om du vill ha mer information om 
accesspunkter som stödjer automatisk inställning kontaktar du 
accesspunktleverantören.

AOSS™
Buffalo, Inc.
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Nätverk

Justera nätverksinställningar

5  Välj önskad accesspunkt och tryck 
sedan på -knappen.

En SSID är en kod eller ett namn som är kopplad till 
accesspunkten. Om du inte vet vilken SSID du ska använda, 
eller om SSID-koden inte visas, kontaktar du personen som 
installerar eller upprätthåller accesspunkten.

6  Bekräfta accesspunktens SSID och tryck 
sedan på högerknappen.

7  Välj lämplig säkerhetsinställning och 
tryck sedan på högerknappen.

Säkerhetsinställningarna varierar beroende på vilken 
accesspunkt som används. Om du behöver hjälp med att 
avgöra vilka inställningar som krävs kontaktar du personen 
som installerar eller upprätthåller accesspunkten.

8  Ange krypteringskoden och tryck sedan 
på högerknappen.
En asterisk (*) visas i krypteringskodfältet för varje tecken du 
skriver in. Om du inte kan koden kontaktar du personen som 
installerar eller upprätthåller accesspunkten.
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Nätverk

Justera nätverksinställningar

9  Välj “Easy” (Enkel) or “Custom” 
(Anpassad) och justera inställningarna 
efter behov.

Easy 
(Enkel)

De grundläggande enkla inställningarna 
utförs automatiskt.

Custom 
(Anpassad)

Du kan manuellt ange detaljerad 
inställningsinformation. Information om 
inställningar finns i anvisningarna som du 
fått från din Internet-leverantör eller som 
medföljde nätverksenheten.

Om du väljer “Custom” (Anpassad) följer du anvisningarna 
på skärmen och justerar inställningarna efter behov.

10  Markera anslutningens namn och tryck 
sedan på högerknappen.
Du kan ändra anslutningsnamnet till valfritt namn.

11 Kontrollera listan med inställningar.
Dina angivna inställningsvärden visas. Följ instruktionerna på 
skärmen för att slutföra nätverksinställningen.

Tips
•  Om anslutningstestet inte fungerar följer du anvisningarna 

på skärmen för att kontrollera inställningarna. Du kan justera 
nätverksinställningarna för anslutningen på alternativmenyn. 
Du hittar mer information i anvisningarna som medföljde 
accesspunkten eller routern, eller kontakta din Internet-
leverantör

•  Beroende på vilken accesspunkt som används kanske MAC-
adressen till systemet behövs när du ansluter till ett nätverk. Du 
hittar MAC-adressen under  (Settings (Inställningar))  

  (System Settings (Systeminställningar))  “System 
Information” (Systeminformation).

•  Utförliga anvisningar om nätverksinställningar finns i 
användarmanualen online (  sidan 25).



24

11 Nätverk

Ansluta till Internet

Använda webbläsaren

1  Kontrollera att du har åtkomst till ett 
trådlöst nätverk.

2  Välj  (Internet Browser (Webbläsare)) 
under  (Network (Nätverk)) på Home-
menyn. Tryck sedan på -knappen.
Webbläsaren startar.

3  Markera adressfältet genom att använda 
uppåt-knappen och tryck sedan på  

-knappen.
Skärmtangentbordet visas.

Adressfält

Menyfält

4   Ange adressen till webbsidan med 
skärmtangentbordet (  sidan 26).
När du har angett adressen ansluter PSP®- systemet till 
Internet. Att sidan laddas anges av en ikon längst ned till 
höger på skärmen. 
När en anslutning har upprättats visas webbsidan.

Systemet upptaget-ikon
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Nätverk

Ansluta till Internet

Webbläsarens grundfunktioner

-knapp + 
analog spak

Bläddra i valfri riktning

-knapp + 
riktningsknapp

Bläddra till nästa skärmbild

L-knapp Återgå till föregående skärmbild

-knapp Vicka menyspaken* fram och tillbaka

*  Från menyfältet når du olika funktioner och inställningar som 
“Back” (Tillbaka) och “Close Page” (Stäng sida).

Tips
•  Om du försöker öppna en webbsida med webbläsaren utan att 

någon anslutning till Internet har upprättats, ansluter systemet 
automatiskt till Internet.

•  Med standardinställningen väljs den senast använda 
anslutningen automatiskt när systemet ansluter till Internet.

Titta i Användarmanualen på Internet

Med webbläsaren kan du visa användarmanualen som 
finns online för PSP® (PlayStation®Portable) -systemet.

1  Välj  (Online Instruction Manuals 
(Användarmanual online)) under  
(Network (Nätverk)) på Home-menyn. �
Tryck sedan på -knappen.
Webbsidan med manualen visas.

Användarmanual för programvara till PSP®-systemet
Hittas på: eu.playstation.com/manuals

Användarmanualen kan du även komma åt genom  
webb-läsaren på din PC.
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12 Tangentbord

Använda skärmtangentbordet

Funktionstangenter

Markör Textinmatningsfält.
(tecknen visas 
allteftersom du  
skriver dem)

Bokstavs- och symboltangenter
Inmatningslägets 
utseende

Alternativ för textinmatning

Alternativ på Kontrollpanelen

Tangenter Funktion

Mellanslagstangent

När du skriver text i webbläsarens 
adressfält, visas de adresser som 
angetts tidigare.  
Adresserna visas endast när 
inmatningsläget är inställt på 
genvägar till webbadresser

För att bekräfta tecken som har 
skrivits men inte förts in, samt för att 
stänga tangentbordet

För att avbryta tecken som har 
skrivits men inte förts in, samt för att 
stänga tangentbordet

Flytta markören

Tar bort tecknet till vänster om 
markören

Tar fram ett diagram som visar 
systemets knappar och deras 
funktion

Växlar mellan små och stora 
bokstäver

Radbrytning
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Växla inmatningsläge

Antalet tillgängliga inmatningslägen varierar beroende 
på vilket språk som valts. Varje gång du trycker 
på SELECT-knappen växlar inmatningsläget enligt 
alternativen nedan.

Inmatningslägets 
utseende

Inmatningsläge
Exempel på tecken som 
du kan ange

Bokstäver och 
siffror a b c d e

Bokstäver och 
siffror (med 
accenter)

é í ó ç ñ

Endast siffror 1 2 3 4 5

Genvägar till 
webbadresser .com .ne .html .gif

Tips

Språket för tangentbordet på skärmen är bundet till

systemspråket. Du kan ställa in systemspråket genom  
att gå till   (Inställningar)    (Systeminställningar)  

 “Systemspråk”.

Tangentbord

Använda skärmtangentbordet

Skriva tecken

I det här avsnittet visas hur du skriver in text, och vi 
använder ordet “FUN” som exempel.
1  Välj “DEF3” och tryck sedan på  

-knappen flera gånger tills “F” visas.
Varje gång du trycker på -knappen växlar tecknet som 
angetts i textinmatningsfältet.

2  Välj “TUV8” och tryck sedan på  
-knappen flera gånger tills “U” visas.

3  Välj “MNO6” och tryck sedan på  
-knappen flera gånger tills “N” visas.

4  Välj “Enter och tryck sedan på  
-knappen.

De tecken du angav bekräftas. (Du kan också trycka på 
PSP®-systemets R-knapp för att bekräfta ett tecken.) Välj 
“Enter” igen och tryck sedan på -knappen för att stänga 
tangentbordet.

Tips

Om du väljer a/A-tangenten medan du skriver tecken, kan du 
växla mellan små och stora bokstäver.
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13 Programvaruuppdateringar till PSP®-systemet

Uppdatera PSP®-systemets programvara
Uppdateringar kan ge dig ökad säkerhet och nya eller 
förbättrade inställningsmöjligheter och funktioner. Vi 
rekommenderar att du alltid håller systemet uppdaterat 
med den senaste mjukvaran.

Obs!
Under en uppdatering:

•  Ta inte ut UMD-skivan.

•  Stäng inte av systemet.

•  Koppla inte från AC-adaptern.

Om en uppdatering avbryts innan den har slutförts, kan 
systemprogrammet skadas. I så fall kanske du måste byta ut 
eller låta reparera systemet.

Tips

• Ta del av den senaste informationen om uppdateringar,  
 besök eu.playstation.com/psp

• Beroende på programtitel, kanske du inte kan spela upp 
 programmet utan att först uppdatera PSP®-systemets  
 programvara.

• När du en gång har uppdaterat systemprogrammet, kan du  
 inte gå tillbaka till en tidigare version.

• Kontrollera att batteriet är laddat innan du startar. Det kanske  
 inte går att starta en uppdatering om batterinivån är för låg.

Kontrollera systemets programvaruversion

Du kan kontrollera versionsnumret för 
systemprogramvaran genom att välja   
(Settings (Inställningar))   (System Settings 
(Systeminställningar))  “System Information” 
(Systeminformation). Versionsnumret visas i fältet 
“System Software” (Systemprogram).

1 Skaffa uppdaterade data.

2  Använd den uppdaterade 
informationen till att skriva över det 
befintliga systemprogrammet.

3  Systemprogrammet 
uppdateras.
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Uppdateringsmetoder

Du kan utföra en uppdatering på något av följande sätt. 

Med Internet-anslutning

Nätverksuppdatering
Uppdatera med PSP®-systemets trådlösa 
nätverksfunktion.
Genom att välja  (Network Update 
(Nätverksuppdatering)) under  (Settings (Inställningar)) 
kan du ansluta till Internet och uppdatera systemet till det 
senaste systemprogrammet.

Uppdatera med PC
Hämta uppdateringsdata från Internet med hjälp  
av en PC. Utförliga anvisningar finns på  
eu.playstation.com/psp

Programvaruuppdateringar till PSP®-systemet

Uppdatera PSP®-systemets programvara

Utan Internet-anslutning

Uppdatera med en UMD
Du kan uppdatera med hjälp av en UMD som innehåller 
uppdateringsdata.

1  Anslut AC-adaptern till PSP®-systemet.

2  Sätt i en UMD-skiva som innehåller 
uppdateringsdata.
Ikonen för uppdatera data samt versionsnumret visas under 

 (Game (Spel)) på Home-menyn.

3  Välj  (PSP™ Update (PSP™-uppdatering)) 
och tryck sedan på -knappen.
Uppdateringen startar. Följ instruktionerna på skärmen för att 
slutföra uppdateringen.
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14 Security Settings (Säkerhetsinställningar)

Ange föräldrakontrollnivå
I PSP®-systemet ingår en föräldrakontrollfunktion. 
Du kan använda den för att ange ett lösenord 
och begränsa uppspelningen av material efter 
föräldrakontrollnivå (spel, videofilmer och annat 
material). Om du anger en föräldrakontrollnivå kan du 
förhindra att barn spelar upp spärrat material.

Om föräldrakontrollnivåer

Föräldrakontrollnivåerna i PSP®-systemet
Föräldrakontrollfunktion kan antingen stängas av eller 
ställas in på en av 11 olika nivåer.

Off (Av) Föräldrakontrollen stängs av

11-1
Anger nivån på det material som kräver behörighet. 
Inställningen “1” anger strängast kontroll medan 
“11” anger minsta kontroll.

Standardinställningen för menyalternativet är “9”.

Kombinationen av Parental Control Level 
(Föräldrakontrollnivå) på både PSP®-systemet och 
materialet avgör om det går att spela upp material. 

Exempel: Om föräldrakontrollnivån i systemet är inställt 
på “7”, går det att spela upp material som har nivån 
“1” till “7”.

Mer information om Parental Control Levels 
(Föräldrakontrollnivå) och motsvarande åldersgrupper 
finns på http://manuals.playstation.net/document/
eller i handboken för programvaran.

Ange föräldrakontrollnivå

1 Välj “Föräldrakontrollnivå” 
från  (Security Settings) 
(Säkerhetsinställningar) under  
(Settings) (Inställningar) i home-menyn, 
och tryck sedan på -knappen.

 Inmatningsfönstret för lösenord öppnas.

2  Ange det fyrsiffriga lösenordet med hjälp 
av riktningsknapparna och tryck sedan 
på -knappen.

 När du köper systemet är lösenordet förinställt som “0000”.

3  Välj en nivå och tryck sedan på  
-knappen.

 Föräldrakontrollnivån har ställts in.

Tips

Om du vill ändra lösenordet väljer du “Change Password” (Ändra 
lösenord) under  (Settings (Inställningar))   (Security 
Settings (Säkerhetsinställningar)).
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