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Başlangıç
TV'nize bağlayın.
AC güç kablosunu prize takmadan önce tüm bağlantıları yapın.
Arkadan görünüm

AC IN bağlantı noktası

HDMI OUT bağlantı
noktası

HDMI giriş bağlantı noktası

AC güç kablosu

HDMI™ kablosu
Elektrik prizine

Mevcut PlayStation®4 sisteminizdeki kayıtlı verileri yeni PS4™ sisteminize
aktarabilirsiniz. Bunu yapmayı planlıyorsanız veri aktarımını, yeni sisteminizin ilk
kurulum işlemi sırasında tamamlamanızı tavsiye ederiz. Daha sonra yaparsanız
yeni sistemdeki kayıtlı veriler kaybolur. Veri aktarımı ve aktarabileceğiniz veri
türleri hakkında bilgi almak için Kullanım Kılavuzu'na bakın.
manuals.playstation.net/tr/04.html
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İnternete bağlanın.
Daha dengeli bir ağ bağlantısı için LAN ağ kablosu (ayrı satılır)
kullanılmasını tavsiye ederiz.
Kablosuz bağlantı (Wi-Fi) kullanmayı tercih ediyorsanız cihaza LAN
ağ kablosu bağlamayın.
Arkadan görünüm

LAN bağlantı noktası

Bağlantı türü:
Yönlendirici Internet'e bağlı cihaz,
ör. modem
LAN kablosu
(ayrı satılır)
Internet'e

İnternete bağlanarak PS4™ sisteminizden en iyi şekilde yararlanın. Çevrimiçi
oyun oynayabilir ve Arkadaşlarınızla bağlantı kurabilirsiniz.*1
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TV'nizi açın ve girişi HDMI seçeneğine
ayarlayın.
(güç) düğmesine basarak PS4™ sisteminizi
açın.
Güç göstergesi mavi renkte yanıp söner, ardından beyaz renkte
yanar.
Önden görünüm

Güç düğmesi/Güç göstergesi

Güç göstergesi beyaz renkte yanıyorken TV'nizde görüntü yoksa sisteminizi
yeniden başlatın. (güç) düğmesine en az 7 saniye basarak sisteminizi kapatın
ve ardından tekrar açın.
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USB kablosunu kullanarak DUALSHOCK®4
kablosuz kontrol cihazını sisteminize bağlayın,
ardından
(PS) düğmesine basın.
Kontrol cihazınız sisteminizle eşleşir ve açılır.
Önden görünüm

USB bağlantı noktası

USB bağlantı noktası

USB kablosu

PS düğmesi

•• Bir kontrol cihazını ilk kez kullanacağınız ve kontrol cihazını başka bir PS4™
sisteminde kullanacağınız zaman cihazı eşleştirmeniz gerekir. İki veya daha
fazla kontrol cihazı kullanmak istiyorsanız her kontrol cihazını ayrı ayrı
eşleştirmeniz gerekir.
•• Kontrol cihazınızı eşleştirdikten sonra USB kablosunu çıkarıp kontrol cihazınızı
kablosuz olarak kullanabilirsiniz.
•• Aynı anda en fazla dört kontrol cihazı kullanılabilir.
(PS) düğmesine
bastığınızda ışıklı çubuk, atadığınız renkte yanar. Bağlanan ilk kontrol cihazı
mavidir. Sonraki kontrol cihazları ise kırmızı, yeşil ve pembe renkte yanar.
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Dilediğiniz gibi kişiselleştirin.
Neredeyse bitti! Ekrandaki talimatları izleyerek İnternet bağlantısı
kurun, tarih ve saati ayarlayıp diğer ayarları yapılandırdıktan sonra
kurulum ekranından [Şimdi Başlat] seçeneğini belirleyin.
İnternet bağlantınızı kurduktan sonra otomatik olarak bir sistem
yazılımı güncellemesi indirilebilir. Gelecek güncellemeler,
performansı iyileştirecek ve yeni özellikler ekleyecektir.
PS4™ sisteminiz çocuklar tarafından kullanılacak mı? Kullanılacaksa
"Ebeveyn Kontrolleri" bölümünü mutlaka okuyun.

Atladığınız ayarları daha sonra değiştirmek için işlev ekranından
öğesini seçin.
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(Ayarlar)

Ebeveyn kontrolleri
Ebeveynlerin/vasilerin PS4™ sistemini kullanacak her bir çocuk
için doğru doğum tarihleriyle birlikte ayrı bir hesap açarak yaşa
uygun bir deneyim sunmamıza yardımcı olmalarını öneriyoruz.
Ebeveynler ve vasiler, çocuklarının deneyimini takip etmeyi
sağlayan bir dizi ebeveyn kontrolünü kullanabilirler, bunlar
arasında PlayStation™Store'da yapılan harcamaları engellemek
veya sınırlandırmak, mesajlaşma ve sohbet etme fırsatlarını
kontrol etmek, kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikleri
değiştirmek (resim ve videolar gibi) ve dahili internet tarayıcısını
kullanmak gibi çeşitli ebeveyn kontrolleri bulunmaktadır.
Nelerin sınırlanabileceği ve sınırlamaların nasıl ayarlanacağıyla
ilgili ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na bakın.
manuals.playstation.net/tr/01.html

Ebeveyn kontrolü düzeyini aşağıdaki tabloya göre ayarladığınızda
yaş sınırlaması olan oyunların kullanımını sınırlayabilirsiniz.
Avrupa, Afrika ve Hindistan
Oyuncunun Yaşı

3'ten
küçük

3-6

7-11

12-15

16-17

18
veya
daha
büyük

PS4™ Ebeveyn
Kontrolü Ayarı

1

2

3

5

7

9

En yüksek oyun yaşı
derecesi
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Almanya
Oyuncunun Yaşı

6'dan
küçük

6-11

12-15

16-17

18 veya
daha
büyük

PS4™ Ebeveyn
Kontrolü Ayarı

1

3

5

7

9

En yüksek oyun yaşı
derecesi
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İnceleme
İşlev ekranı

Bildirimler, Arkadaşlarınız ve
ayarlar gibi PS4™ sistemi
özelliklerine erişin.

Yukarı yön düğmesi

Aşağı yön düğmesi

Giriş ekranı
İçerik alanı
Oyunlarınıza ve diğer içeriğe
erişin.

Yukarı yön düğmesi

Aşağı yön düğmesi

İçerik bilgi ekranı

Seçilen içerikle ilgili en güncel
bilgiler görüntülenir.
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Oynayalım
Oyunu başlatma

Bir disk takın. Oyuna başlamak için içerik alanından oyunu seçin.
Oyun diski yok mu? İndirilebilir oyunlar için PlayStation™Store’a
göz atın. "PlayStation™Network'e giriş yapma” bölümüne göz atın.
Önden görünüm

Oyundan giriş ekranına dönme

Oyundan çıkmadan giriş ekranına dönmek için
(PS) düğmesine
basın.
Oyunu oynamaya devam etmek için içerik alanından oyunu seçin.

Oyundan çıkma

(PS) düğmesini basılı tutun ve görüntülenen hızlı menüden
[Uygulamayı Kapat] öğesini seçin.

Diski çıkarma

(çıkarma) düğmesine basın.

Önden görünüm

Çıkarma düğmesi
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Mono kulaklığı bağlama

Oyun içi sesli sohbet için mono kulaklığı, kontrol cihazınızda
bulunan stereo kulaklık jakına takın.
Mono kulaklık
Mikrofon
MIC
anahtarı

Stereo kulaklık jakı

Yaka mandalı

Kontrol cihazını şarj etme

PS4™ sisteminiz açıkken veya dinlenme modundayken kontrol
cihazınızı USB kablosuyla bağlayın. Dinlenme modu ile ilgili ayrıntılı
bilgi için "Kapatma" bölümüne bakın.

Işıklı çubuk

USB bağlantı noktası
USB kablosu
PS4™ sistemine

Kontrol cihazınızı sisteminiz dinlenme modundayken şarj etmek için
(Ayarlar) > [Güç Tasarrufu Ayarları] > [Dinlenme Modunda Kullanılabilen
Özellikleri Ayarla] > [Gücü USB Bağlantı Noktalarına Sağla] bölümünden
[Kapalı] dışında bir seçenek belirleyin.
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PlayStation™Network'e giriş yapma
PlayStation™Network, PS4™ sisteminizle elde ettiğiniz eğlence
deneyimini genişletmenizi sağlayan çevrimiçi bir hizmettir.
PlayStation™Store’dan oyunlar indirmek, oynanışı paylaşmak ve
çeşitli özellikleri ve hizmetleri kullanmak için giriş yapın.

Sohbet
Oyun indirme

Oyun Deneyiminizi Paylaşın

Arkadaşlarınızla bağlantı kurma

PlayStation™Network için hesap sahibi olarak
PlayStation™Network'e giriş yapabilirsiniz.
Giriş yapmakla ilgili ayrıntılı bilgi için Kullanım
Kılavuzu'na bakın.
manuals.playstation.net/tr/03.html

PlayStation™Network, PlayStation™Store ve PlayStation®Plus, kullanım
şartları ile ülke ve dil kısıtlamalarına tabidir. İnternet hizmeti ücretlerinden
kullanıcılar sorumludur. Bazı içerik ve/veya hizmetler ücretlidir. Kullanıcılar
en az 7 yaşında olmalıdır ve 18 yaşından küçük kullanıcılar ebeveynlerinden
onay almalıdır. İlave yaş sınırlamaları geçerli olabilir. Hizmetin kullanılabilirliği
garanti edilmez. Bazı oyunların çevrimiçi özellikleri önceden haber verilerek
kaldırılabilir: playstation.com/gameservers. Tüm koşullar geçerlidir: PSN
Hizmet Koşulları'nı playstation.com/legal adresinde bulabilirsiniz.
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Oyun deneyiminizi paylaşma
Oyun deneyiminizi çevrimiçi olarak paylaşma

SHARE düğmesine basın ve oyun deneyiminizi paylaşmak için
seçeneklerden birini belirleyin.
SHARE düğmesi

Ekran görüntüsü yükleme
Oyununuzdan bir ekran görüntüsü yakalayın ve
sosyal ağlarınızda paylaşın veya
(Mesajlar)
öğesini kullanarak Arkadaşlarınıza gönderin.

Video klip yükleme
PS4™ sisteminiz oyununuzun son 15 dakikasını
kesintisiz olarak kaydeder. Kaydedilen oyununuzun
video klibini sosyal ağlarınıza yükleyebilirsiniz.

Oyununuzu canlı olarak yayınlama
Oyununuzu canlı akış hizmetine yayınlayarak diğer
oyuncuların maceralarınızı izlemesini sağlayın.
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Paylaşılan oyunları görüntüleme

' (PlayStation'dan Canlı Yayın) özelliğini kullanarak diğer
oyuncularla paylaşılan yayınları, video klipleri veya ekran
görüntülerini görüntüleyin.

Birlikte oyun oynama

'
(Paylaşımlı Oyun) özelliğini kullanarak oyun ekranınızı başka
bir oyuncuyla paylaşın ve aynı oyunu birlikte oynayın.*2

Paylaşım özelliği ile ilgili ayrıntılı bilgi için Kullanım Kılavuzu'na
bakın.
manuals.playstation.net/tr/02.html

14

Kapatma
Dikkat

AC güç kablosunu yalnızca güç göstergesi kapalı olduğunda elektrik prizinden
çıkarın. Güç kablosunu güç göstergesi yanarken veya yanıp sönerken çıkarırsanız
veri kaybı veya bozulması gerçekleşebilir ve sisteminize zarar verebilirsiniz.
Aşağıdaki "Sisteminizi tamamen kapatma" bölümünü mutlaka okuyun.

Sisteminizi dinlenme moduna alma

Sisteminiz dinlenme modundayken çalışmaya devam eder ancak
daha az güç tüketir. Sisteminizi dinlenme modundayken dosya
indirecek ve kontrol cihazı şarj edecek şekilde yapılandırabilirsiniz.
İşlev ekranından (Güç) öğesini ve ardından [Güç Seçenekleri] >
[Dinlenme Moduna Gir] öğesini seçin. Güç göstergesi beyaz renkte
yanıp söner, ardından turuncu renkte yanar.
Dinlenme modundan çıkmak için
(PS) düğmesine basın.

Sisteminizi tamamen kapatma

İşlev ekranından (Güç) öğesini ve ardından [PS4 Sistemini Kapat]
öğesini seçin. Güç göstergesi beyaz renkte yanıp söner, ardından
kapanır.

Güç göstergesi
Beyaz

Sistem açıktır.

Turuncu

Sistem dinlenme modundadır.

Kapalı

Sistem kapalıdır.
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Daha fazla bilgi
Kullanım Kılavuzu

PS4™ sisteminizin tüm yapabildiklerini öğrenin. Ayarları nasıl
yapılandıracağınızı ve her işlevi nasıl kullanacağınızı öğrenin.
İşlev ekranından
(Ayarlar) >
(Kullanım Kılavuzu/Yararlı Bilgiler)
> (Kullanım Kılavuzu) öğesini seçin.
Kullanım Kılavuzunu şu adresi ziyaret ederek de
görüntüleyebilirsiniz: manuals.playstation.net/document/tr/ps4/
Kullanım Kılavuzunu görüntülemek için Internet bağlantısı gerekir.

Güvenlik Kılavuzu

PS4™ sisteminizi nasıl güvenle kullanacağınızı öğrenin.
Bu kılavuzda teknik özelliklerle ilgili bilgiler de bulunmaktadır.
Sisteminizi kullanmadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyun.

*1	PlayStation

®4 çevrimiçi çok oyunculu için ödemeli PlayStation®Plus aboneliği gerekmektedir.
PlayStation®Plus aboneliğini yalnızca PlayStation™Store’a erişebilen ve yüksek hızlı interneti olan
PlayStation™Network için hesap sahibi olanlar kullanabilir. PlayStation®Plus içeriği ve hizmetleri,
abonenin yaşına göre farklılık gösterebilir.
*2	Paylaşımlı Oyun: 60 dakikalık sınırsız oturumlar. PlayStation Plus üyeliği, yüksek hızlı İnternet
®
(2 Mbps yükleme önerilir), PS4™ sistemi ve PlayStation™Network için hesap gereklidir.
Ülke ve oyun sınırlamaları ve diğer sınırlamalar geçerlidir: playstation.com/shareplay.
" ", "PlayStation", "
", "DUALSHOCK" ve "PlayStation Shapes Logo", Sony Interactive
Entertainment Inc. ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
“SONY” ve “

”, Sony Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
Tasarımda ve özelliklerde önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir.
Bu belgede yayınlanan sistem işlevselliğiyle ilgili bilgiler ve resimler, kullanılan sistem yazılımı
sürümüne bağlı olarak sisteminizdekilerden farklı olabilir. Ayrıca, bu kılavuzda kullanılan çizimler
ve ekran resimleri asıl üründen farklı olabilir.
Bu kılavuzda yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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