Başlarken
Sistemin önü

Sistemin arkası

DUALSHOCK®3 kablosuz kontrol cihazı
Bağlantı noktası göstergeleri

USB bağlantı noktası

L1 düğmesi L2 düğmesi

R1 düğmesi R2 düğmesi
düğmesi: Seçenekler
menüsünü/kontrol
panelini gösterir

Yön düğmeleri

düğmesi: Seçili öğeyi onaylar
USB bağlantı noktaları

(açma) düğmesi

LAN bağlantı noktası

Disk kapağı

HDMI OUT bağlantı noktası

Güç düğmesi/Güç göstergesi
Sabit yeşil: Sistem açık
Yanıp sönen yeşil: Sistem kapanıyor
Sabit kırmızı: Sistem kapalı (bekleme modunda)

düğmesi: Bir işlemi iptal eder

AC IN bağlantı noktası

DIGITAL OUT (OPTICAL)
(Dijital Çıkış - Optik) bağlantı noktası

Sol çubuk/L3 düğmesi*

Sağ çubuk/R3 düğmesi*

SELECT (seçim) düğmesi

START (başlat) düğmesi
PS düğmesi: XMBTM menüsünü görüntüler
Sistemi açar/kapatır
Oyundan çıkar

AV MULTI OUT bağlantı noktası

Bağlantı ve Kurulum

* L3 ve R3 düğmeleri çubuklara
basıldığında çalışır.

Disk içeriğini oynatma
USB bağlantı noktası

USB kablosu
USB
bağlantı
noktasına

Euro-AV Konektörü

AC IN bağlantı
noktası

Öğe

AV MULTI OUT bağlantı noktası

Kategori

XMBTM (XrossMediaBar) menüsü
elektrik prizine

TV video giriş konektörüne

AV kablosu

Diski etiketli kısmı üste gelecek şekilde takın.

AC güç kablosu

Disk kapağını açın ve diski takın.

PS3TM sisteminizi TV'ye bağlayın.
Yüksek çözünürlüklü çıkış için, TV ve PS3TM sistemini,HDMITM kablosuyla bağlayın (ayrı satılır).

Disk kapağını açmak için, (açma) düğmesine basabilir veya disk kapağını el ile sola kaydırabilirsiniz.
Klik sesi duyana kadar diski yerine doğru itin.

TV'yi açın ve uygun girişi seçin.

Disk kapağını kaydırarak kapatın.

PS3TM sistemini açmak için güç düğmesine basın.
Görüntü gelmiyorsa, PS3 sistemini kapatın ve güç düğmesine en az beş saniye basılı tutarak
(sistem ikinci bir bip sesi çıkarana dek) sistemi yeniden açın.
TM

Kablosuz kontrol cihazındaki PS düğmesine basın.
İlk kurulumu yapmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Disk kapağını kapattığınızda, disk otomatik olarak oynatmaya başlar. Disk otomatik olarak başlatılmazsa,
XMBTM menüsünden diski seçin ve düğmesine basın.
・Oyundan çıkmak için, kontrol cihazındaki PS düğmesine basın ve ardından
(Oyundan Çık)
komutunu seçin. Diğer disk türlerinin çalınmasını durdurmak için, kontrol cihazında
düğmesine basın.
・PlayStation®3 formatındaki yazılım için kayıtlı veriler sistem belleğine kaydedilir. Verileri görüntülemek için,
(Oyun)
(Kayıtlı Veriler Yardımcı Programı (PS3TM)) kısmına gidin.

Ağa bağlanma
Kablolu bağlantıyla bağlan
Internet hattına

Ethernet kablosu

DSL modem gibi bir ağ
geçidi cihazına

(Ağ Ayarları)

Internet hattına

Yönlendirici
(Router)

Ethernet kablosunu (ayrı satılır) PS3TM sistemine bağlayın.
(Ayarlar)

Kablosuz bağlanma

[İnternet Bağlantısı Ayarları] öğesini seçin.

[Kolay] öğesini seçin.
Ayarların doğru olup olmadığını kontrol edin ve ayarları kaydedin.

PSNSM Kullanma
PSNSM, çevrimiçi oyun oynama, (PlayStation®Store) üzerinden indirilebilir oyunlar, filmler ve
(Arkadaşlar) altından sohbet özellikleri içeren farklı hizmetlere anında erişim olanağı sağlar.
PSNSM kullanabilmek için, bir Sony Entertainment Network hesabınız olmalıdır. Bir hesap
oluşturmak için (PSNSM) altından (Kaydol) komutunu seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.
PSNSM ve PlayStation®Store her ülkede ve dilde mevcut değildir; ayrıntılı bilgi için bkz.
eu.playstation.com/legal. Geniş bantlı internet bağlantısı gereklidir. Geniş bantlı internet
bağlantı araçlarından kullanıcılar sorumludur. Kullanıcılar 7 yaş ve üzerinde olmalıdır ve
18 yaş altındaki kullanıcılar ebeveyn rızası gereklidir. Bazı içerik ve/veya hizmetler ücrete
tabi olabilir. Kayıt işlemi Web tarayıcısıyla eu.playstation.com adresinden de yapılabilir.

DSL modem gibi bir ağ
geçidi cihazına

(Ayarlar)
[Kolay]

(Ağ Ayarları)

[Kablosuz]

Kablosuz router
(erişim noktası)

[İnternet Bağlantısı Ayarları] öğesini seçin.

[Arama] öğesini seçin.

Kullanmak istediğiniz erişim noktasını seçin.
SSID'nin doğru olup olmadığını kontrol edin
ve sağ düğmesine basın.
Şifreleme anahtarının türünü seçin.
Şifreleme anahtarını girin.
Klavyeyi görüntülemek için düğmesine basın.
Şifreleme anahtarını girin ve [Enter] öğesini seçin.

Ayarların doğru olup olmadığını kontrol
edin ve ayarları kaydedin.

Büyük ve küçük
harf arasında
geçiş yapar

Sil

Yazılı olan
karakterleri girin ve
klavyeden çıkın

Destek belgeleri
Güvenlik ve Destek
Bu belge PS3TM sisteminin güvenli kullanımına ilişkin bilgiler içerir. Ana sistem özellikleri ve servis sonrasıyla
ilgili bilgiler yer almaktadır. PS3TM sistemini kullanmadan mutlaka okuyun.
Bu belgede ebeveyn denetim bilgileri bulunmaktadır.

Çevrimiçi kullanım kılavuzu: eu.playstation.com/ps3/support/manuals/
Bu kılavuz PS3TM sisteminin kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgiler içerir.
Ayrıca
(Ağ)
(Çevrimiçi Kullanım Kılavuzları) kısmına da bakabilirsiniz.

Sistem yazılımı güncellemeleri: eu.playstation.com/ps3

PlayStation Dünyasına Hoş Geldiniz

Bu site sistem yazılımı güncelleştirmeleri hakkındaki en son bilgileri sağlar.

Destek: eu.playstation.com/ps3/support/
PlayStation® ürününün resmi sitesinde ürününüzle ilgili en son soruları ve yanıtları bulabilirsiniz.

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilirler. Bu rehberde yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir. “ ”, “PlayStation”, “
”, “DUALSHOCK”, “
”, “
” ve “ ” Sony Computer Entertainment Inc şirketinin
tescilli ticari markalarıdır. “
” aynı şirketin ticari markasıdır.
“XMB” ve “xross media bar” Sony Corporation ve Sony Computer Entertainment Inc şirketinin ticari markalarıdır.
“SONY” ve “ ” Sony Corporation’in tescilli ticari markalarıdır. Sony Entertainment Network aynı şirketin ticari markasıdır.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks
of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
©2014 Sony Computer Entertainment Europe. Tüm hakları saklıdır.
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