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UYARILAR

Elektrik çarpmasından kaçınmak için kabini 
açmayın. Servis için yalnızca yetkili personele 
başvurun.

Bu ekipman, 3 metreden daha kısa bir bağlantı kablosu 
kullanılarak R&TTE Direktifi’nde belirtilmiş olan sınırlarla ilgili 
test edilmiş ve uyumlu olduğu tespit edilmiştir. 3 metreden 
daha uzun kablo kullanmayın.

Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya 
adresinde bulunan Sony Computer Entertainment Inc. 
tarafından ya da adına üretilmiştir.
Avrupa’ya ithal edilmiş ve 10 Great Marlborough Street, 
Londra, W1F 7LP, Birleşik Krallık adresinde bulunan Sony 
Computer Entertainment Europe Ltd tarafından dağıtılmıştır.
Uygunluk Beyanlarını yayınlamak ve hazırlamak için Yetkili 
Temsilci, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya 
adresinde bulunan Sony Deutschland GmbH şirketidir.

R&TTE Direktifi “Resmi Olmayan Belge” beyanı

Burada, Sony Computer Entertainment Inc., bu ürünün 1999/5/
EC sayılı Direktifin zorunlu şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine 
uygun olduğunu beyan eder. Daha detaylı bilgi için lütfen şu 
URL adresine gidin: http://www.compliance.sony.de/

Bilgiler, 801/2013 sayılı Tüzük’ün (AB) AB eko tasarım 
gereksinimlerine dayalıdır

Aşağıdaki URL’yi ziyaret edin: 
eu.playstation.com/Energyefficiency
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Işıkla uyarının neden olduğu nöbetler  
(Işığa Duyarlı Epilepsi)

Epileptik bir sorununuz varsa veya zaman zaman nöbetleriniz 
oluyorsa, oynamaya başlamadan önce doktorunuza danışın. 
Bazı kişiler, televizyonda birden parlayan veya titreyen ışıklara 
ya da diğer ışık uyarılarına maruz kaldıklarında veya video 
oyunları oynarken, göz ağrısı, görme bozukluğu, migren, kas 
seğirmesi, titreme, göz kararması, bilinç kaybı veya zaman ve 
yer duygusu kaybı yaşayabilir. Oyun oynarken yukarıdaki 
semptomlardan herhangi biriyle karşılaşıyorsanız, derhal cihazı 
kullanmayı bırakın ve doktorunuza başvurun.

Aşağıdaki belirtileri yaşadığınızda, oynamayı derhal 
bırakınız
Oynarken, yukarıdaki belirtilere ek olarak baş ağrısı, baş 
dönmesi, mide bulantısı, yorgunluk, araba tutmasına benzer 
belirtiler olursa veya göz, kulak, el, kol ve ayak gibi vücudun 
herhangi bir uzvunda rahatsızlık ya da acı hissederseniz, 
kullanmayı derhal kesin. Durum devam ederse, tıbbi yardım 
bulmaya çalışın.

Radyo dalgaları

Radyo dalgaları, elektronik donanımları veya tıbbi aygıtları 
(örneğin, kalp pilleri) etkileyerek arızalara ve yaralanmalara 
neden olabilir.

 ˎ Kalp pili veya başka bir tıbbi aygıt kullanıyorsanız, kablosuz 
ağ özelliğini kullanmadan önce doktorunuza veya tıbbi 
aygıtınızın üreticisine danışın (Bluetooth® ve WLAN).

 ˎ Aşağıdaki yerlerde kablosuz ağ özelliğini kullanmayın:
–  Hastaneler gibi kablosuz ağ kullanımının yasaklandığı 

yerler. Sistemi tıbbi kurum binalarında kullanırken tıbbi 
kurumun kurallarına uyun.

–  Yangın alarmları, otomatik kapılar ve diğer 
otomatikleştirilmiş donanımların yakınındaki alanlarda.

Sistem yazılımı

PS TV sisteminin kullanılması, Sony Computer Entertainment 
Inc.in sistem yazılımı lisans anlaşmasının kabul edildiği 
anlamına gelir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için  
http://www.scei.co.jp/psvita-eula/ adresini ziyaret edin.

Bu ürünün ticari amaçlı kullanılması veya kiralanması 
yasaktır. 
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Dikkat edilmesi gereken noktalar

Bu ürünü kullanmadan önce bu el kitabını dikkatli bir şekilde 
okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. Çocukların 
ebeveynleri veya vasileri bu kılavuzu okumalı ve çocuklarının 
tüm güvenlik önlemlerine uymalarını sağlamalıdır.

Güvenlik

Bu ürün en yüksek güvenlik standartları göz önünde 
bulundurularak tasarlanmıştır. Ancak, doğru şekilde 
kullanılmayan her elektrikli aygıt, yangın, elektrik çarpması 
veya kişisel yaralanmalara neden olabilir. Aygıtın kazasız bir 
şekilde çalışmasına yardımcı olmak için aşağıdaki yönergeleri 
uygulayın:

 ˎ Tüm uyarılara, önlemlere ve yönergelere uyun.

 ˎ AC adaptörünü, AC güç kablosunu ve HDMI® kablosunu 
düzenli aralıklarla kontrol edin.

 ˎ Eğer PS TV sisteminiz zarar görmüşse, kullanmayın. AC güç 
kablosunu elektrik prizinden çekin ve diğer tüm kabloları 
derhal sökün.

 ˎ Eğer cihaz anormal bir şekilde çalışıyor, olağandışı sesler 
çıkarıyor, koku yayıyor ya da cihaz veya AC adaptörü 
dokunulmayacak kadar çok ısınıyorsa, cihazı kullanmayı 
bırakın, AC güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın ve diğer 
tüm kabloları derhal sökün.

 ˎ Bu ürünün garanti bilgilerinde bulunan ilgili PlayStation® 
müşteri hizmetleri yardım hattıyla iletişime geçin.

Kullanım

 ˎ İyi ışıklandırılmış bir ortamda kullanın ve TV’den güvenli bir 
mesafede tutun.

 ˎ PS TV sistemini uzun süre kullanmaktan kaçının. Göz 
yorgunluğunu önlemek için oyun süresince her saatte bir 15 
dakikalık ara verin.

 ˎ Yorulduğunuzda veya uykunuz geldiğinde oyunu bırakın.

 ˎ Kablosuz kontrol cihazını kullanırken yorgunluk ya da 
ellerinizde veya kollarınızda rahatsızlık veya ağrı 
hissederseniz, sistemi kullanmayı derhal bırakın. Durum 
devam ederse, doktorunuza başvurun.

 ˎ Aşağıdaki sağlık sorunlarının herhangi biriyle karşılaşırsanız, 
sistemi kullanmayı derhal bırakın. Belirtiler devam ederse, 
doktorunuza başvurun.
–  Baş dönmesi, mide bulantısı, yorgunluk ya da araba 

tutmasına benzer belirtiler.
–  Göz, kulak, el veya kol gibi vücut uzuvlarında rahatsızlık ya 

da ağrı.

 ˎ Sistemi ve aksesuarları çocukların erişeceği yerlerden uzak 
tutun. Küçük çocuklar medya kartlarını yutabilir ya da 
kablolara/kordonlara dolanabilirler; bu da yaralanmalara 
veya bir kaza yahut bozulmaya yol açabilir. Medya kartları 
boğulma riski de taşırlar.

 ˎ HDMI kablosunu bağlamadan önce AC güç kablosunun 
elektrik prizine takılı olmadığından emin olun.

 ˎ Sistemi veya aksesuarları suya yakın yerlerde kullanmayın.

 ˎ Yalnızca üretici tarafından belirtilen eklentileri/aksesuarları 
kullanın.

 ˎ Sistemi veya aksesuarları toza, dumana veya buhara maruz 
bırakmayın. Sistemin veya aksesuarların içine sıvı veya 
küçük parça kaçmasına izin vermeyin.
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 ˎ Sistemi ya da aksesuarları fırlatmayın, yere düşürmeyin ya 
da üstüne basmayın ve cihazları güçlü fiziksel darbeye 
maruz bırakmayın.

 ˎ Sistemin veya aksesuarların konektörlerine dokunmayın 
veya yabancı cisimler sokmayın.

 ˎ Sistemi ve bağlı aksesuarları, birinin takılıp düşebileceği 
veya ayağına takılabileceği bir yere yerleştirmeyin.

 ˎ Kullanım koşullarına bağlı olarak, sistem veya AC adaptör 
40°C veya daha yüksek sıcaklıklara ulaşabilir. Bu koşullarda 
sisteme veya AC adaptörüne uzun süre dokunmayın. Bu 
koşullar altında uzun süreli temas düşük sıcaklık yanıklarına* 
neden olabilir.
*  Düşük sıcaklık yanıkları, cildin oldukça düşük sıcaklıktaki (40°C 

veya daha yüksek) nesnelerle uzun süre temas etmesi 
durumunda ortaya çıkan yanıklardır.

 ˎ Ekranda kalıcı olarak belirsiz bir resim bırakabileceğinden, 
sistem, plazma veya projeksiyon* TV’ye bağlıyken TV 
ekranında uzun süre hareketsiz resim bırakmayın.
* LCD ekran türleri hariç

 ˎ Ebeveynlerin, güvenli ve sorumlu Internet kullanımı 
sağlamak için çocukları çevrimiçi etkinlikler sırasında 
izlemelerini öneririz. Daha fazla bilgi için 
http://www.ps-playsafeonline.com adresine bakın.

Depolama koşulları

 ˎ Sistemi veya aksesuarları yüksek sıcaklığa, yüksek neme ya 
da doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

 ˎ Sistemin mutfak gereçleri veya kurutma makinesi gibi ısıtıcı 
cihazlarla ısınmasını önleyin. Bu durum yangına, 
yaralanmalara veya cihazın bozulmasına yol açabilir.

 ˎ Sistemi veya aksesuarları dengesiz, eğik ya da titreşimli 
yüzeylere yerleştirmeyin.

Kontrol cihazlarını kullanırken güvenlikle ilgili dikkat 
edilmesi gereken hususlar

 ˎ Hasarlı veya akan lityum iyon pilleri kullanmayın. Pilin 
içindeki sıvı akıyorsa derhal ürünü kullanmayı bırakın ve 
yardım almak için teknik destekle iletişime geçin. Sıvı 
giysilerinize, cildinize veya gözlerinize bulaşırsa etkilenen 
alanı derhal temiz suyla yıkayın ve doktorunuza danışın. Pil 
sıvısı körlüğe neden olabilir.

 ˎ Elinizde veya kolunuzda kemik, eklem ya da kas rahatsızlığı 
veya yaralanması varsa titreşim işlevini kullanmayın. 
Rahatsızlığınız veya yaralanmanız varsa titreşim işlevini 
devre dışı bırakmadan bu işlevi içeren yazılımı oynamak için 
kablosuz kontrol cihazını kullanmayın.

 ˎ Bazı yazılımların varsayılan olarak titreşim işlevini 
etkinleştirdiğini unutmayın. Titreşim işlevini devre dışı 
bırakmak için kontrol cihazı üzerindeki  (PS) düğmesine 
basın ve basılı tutun. Görüntülenen ekranda, [Titreşimi 
Etkinleştir] öğesinin onay işaretini kaldırın.

 ˎ DUALSHOCK®4 kablosuz kontrol cihazı üzerindeki ışıklı 
çubuk yanıp sönerken çubuğa uzun süre bakmayın. 
Vücudunuzda ışık uyarımından kaynaklanan herhangi bir 
rahatsızlık veya ağrı oluşursa ürünü kullanmayı derhal 
bırakın.

AC adaptörünü, AC güç kablosunu ve HDMI kablosunu 
kullanma

 ˎ AC güç kablosunun prizine ıslak ellerle dokunmayın.

 ˎ Gök gürültülü yağış sırasında AC güç kablosu, AC adaptörü, 
HDMI kablosu veya sistem elektrik prizine bağlıysa bunlara 
dokunmayın.

 ˎ Birlikte verilen (veya onaylanmış yedek) AC adaptörü 
dışında başka bir güç kaynağı kullanmayın.
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 ˎ Kabloları bağlamadan önce sistem bağlantı noktalarının 
(HDMI çıkış bağlantı noktası gibi) ve AC adaptörünün veya 
HDMI kablosu bağlantı noktalarının temiz olduğundan emin 
olun. Temiz değilse bağlantı noktalarını yumuşak, kuru bir 
bezle silin.

 ˎ Sistem uzun bir süre kullanılmayacaksa ya da sistemi 
temizlerken, güç kablosunu ve diğer tüm kabloları sökün.

 ˎ AC adaptörüne ya da AC güç kablosuna zarar vermeyin.
–  AC adaptörünü ya da AC güç kablosunu modifiye etmeyin.
–  AC güç kablosunu veya HDMI kablosunu PS TV sisteminin 

veya AC adaptörünün etrafına dolamayın.
–  AC adaptörünü ya da AC güç kablosunu bir ısı kaynağının 

yakınına koymayın ya da bunların ısınmalarına izin 
vermeyin.

– AC güç kablosunu gerilime maruz bırakmayın.
–  AC güç kablosunu çıkarırken, fişinden sıkıca tutarak düz bir 

şekilde elektrik prizinden çekin. Hiçbir zaman kablodan 
tutarak veya yana doğru çekmeyin.

–  AC güç kablosunun üzerine basılmasına veya özellikle 
fişlerin olduğu yerde, uzatma yuvalarında ve sistemden 
çıktığı noktada sıkışmasına izin vermeyin.

–  PS TV sistemini ya da AC adaptörünü üstlerinde bir bez 
varken ya da kutularında iken kullanmayın. Cihaz ısınıp, bir 
yangına sebep olabilir ya da sisteme zarar verebilir.

 ˎ AC güç kablosunu gerilim dönüştürücüye veya enversöre 
bağlamayın. AC güç kablosunu otomobilde kullanmak için 
enversöre bağlamak AC adaptöründe ısı birikmesine yol 
açarak yanıklara veya arızaya neden olabilir.

 ˎ Kolayca erişilebilir olan bir priz kullanın ki, AC güç kablosu 
ihtiyaç doğduğunda fişten hızla çekilebilsin.

 ˎ Soket prizi cihazın yakınına yerleştirilecek ve kolayca 
erişilebilir olacaktır.

Sistemi veya aksesuarları kesinlikle parçalarına 
ayırmayın

PS TV sistemini ve aksesuarları bu kılavuzdaki talimatlara 
uygun şekilde kullanın. Sistemin analizine veya üzerinde 
değişiklik yapılmasına ya da devre yapılandırmalarının 
analizine ve kullanılmasına izin verilmez. Sistemin sökülmesi 
garantinizi geçersiz kılar. Bunun yanı sıra yangın, elektrik 
çarpması veya arıza riski bulunmaktadır.

Ağ

 ˎ Ağa bağlanmak için geniş bant Internet bağlantısı gereklidir.

 ˎ Internet hizmeti ücretlerinden siz sorumlusunuz. Ayrıntılar 
için hizmet sözleşmenizde sağlanan bilgilere başvurun ya 
da Internet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

 ˎ Yalnızca 10BASE-T veya 100BASE-TX ağlarıyla uyumlu bir 
Ethernet kablosu kullanın. Standart konut telefonu hattı 
kablosu ya da burada bahsedilenlerden başka tür kablolar 
kullanmayın. Yanlış kablo türü kullanılması, ısı oluşumu, 
yangın veya arızaya yol açabilecek şekilde LAN 
konektörlerinden gereğinden fazla elektrik akımı geçmesine 
neden olabilir.

Kablosuz erişim noktalarının kullanılması

 ˎ Bu ürünün kablosuz ağ özelliği tarafından kullanılan 2,4 GHz 
bant genişliğindeki radyo dalgaları birçok cihaz tarafından 
kullanılan ortak bant genişliğidir. Bu ürün aynı aralığı 
kullanan diğer cihazların etkisini en aza indirmek için 
tasarlanmıştır. Ancak diğer cihazların oluşturduğu parazit, 
bazı durumlarda bağlantı hızını düşürebilir, sinyal aralığını 
kısaltabilir veya bağlantının beklenmedik şekilde 
sonlandırılmasına neden olabilir.
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 ˎ Internet’e kablosuz bağlanma özelliğini kullanarak 
bağlanırken, sistem yakındaki erişim noktalarını otomatik 
olarak tespit eder. Kullanma yetkinizin bulunmadığı bir 
erişim noktası da tespit edilen cihazlar arasında bulunabilir. 
Yalnızca kullanma yetkinizin bulunduğu ya da ticari bir 
Kablosuz ağ servisi aracılığıyla erişilebilir olan bir kişisel 
erişim noktasına bağlanın. Kablosuz ağ erişimiyle ilgili tüm 
ücretler kullanıcının yükümlülüğündedir.

Ebeveyn Kontrolü

PS TV sistemi, ebeveynlere ve koruyuculara, çocukların ve 
gençlerin erişebileceği içeriği ve kullanabilecekleri özellikleri 
sınırlandırmak için kontrol olanakları sunar. Ebeveyn 
denetimleri hakkında ayrıntılı bilgi almak için Kullanıcı 
Kılavuzu’na bakın.

Kaydedilmiş veriler

Aşağıdaki durumlarda PlayStation®Vita kartına veya hafıza 
kartına kayıtlı veriler kaybolabilir ya da bozulabilir.

 ˎ Bilgileri kaydederken ya da yüklerken, PS Vita kartının 
çıkarılması ya da PS TV sisteminin kapatılması.

 ˎ PS TV sistemi açıkken hafıza kartının çıkarılması.

 ˎ Statik elektriğe veya elektrik kesintisine maruz kalabileceği 
bir konumda kullanmak.

Herhangi bir nedenle yazılım bozulursa veya veri kaybı 
oluşursa, yazılım ya da veriler büyük olasılıkla kurtarılamaz. 
Yazılımı ve verileri düzenli olarak yedeklemeniz önerilir. 
Yazılımın bozulmasından veya veri kaybından Sony Computer 
Entertainment Inc. ve yan kuruluşları ile bağlı kuruluşları 
sorumlu tutulamaz.

Nem yoğunlaşması olursa

PS TV sistemi doğrudan soğuk bir yerden sıcak bir yere 
getirilirse sistem içinde nem yoğunlaşması olabilir.  
Bu durumda, sistem düzgün çalışmayabilir. Eğer bu olursa, 
sistemi kapatıp bağlantısını kesin ve nem buharlaşana kadar 
(bu birkaç saat sürebilir) PS TV sistemini kullanmayın. Sistem 
hala doğru şekilde çalışmazsa bu ürünün garanti bilgilerinde 
bulunan ilgili PlayStation® müşteri hizmetleri yardım hattıyla 
iletişime geçin.

Temizleme

Güvenlik nedeniyle, temizlemeden önce AC güç kablosunu 
elektrik prizinden çıkarın ve diğer tüm kabloları sökün.

Dış yüzeyler (sistemin veya Kablosuz kontrol 
cihazının plastik kapağı)
Ürünün dış yüzeyinin bozulmasını veya renginin solmasını 
önlemeye yardımcı olmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

 ˎ Yumuşak ve kuru bir bezle silin.

 ˎ Böcek ilacı veya başka uçucu maddeler uygulamayın.

 ˎ Ürünün dış yüzeyinde uzun süre lastik veya vinil malzeme 
bırakmayın.

 ˎ Çözücüler veya başka kimyasal maddeler kullanmayın. 
Kimyasal olarak işlenmiş temizleme beziyle silmeyin.

Konektörler
Sistem konektörleri veya AC güç kablosu temiz değilse 
kullanmayın. Kirli şekilde kullanılırsa, elektrik akımının geçişi 
engellenebilir. Kiri kuru bir bezle temizleyin.
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Sisteminiz düzgün çalışmadığında

Gücü kapatın. Gücü tekrar açmak için sistem üzerindeki 
 (Güç) düğmesine basın ve en az 7 saniye basılı tutun. 

Kontrol cihazını USB kablosuyla bağlayın ve kontrol cihazı 
üzerindeki  (PS) düğmesine basın. Güvenli mod ekranı 
görüntülenir. Güvenli mod, sisteminiz için bir başlatma 
modudur. Bu modda yalnızca sorun gidermeye yönelik birkaç 
sistem işlevi kullanılabilir. Güç normal şekilde kapanmazsa 
sistem üzerindeki  (Güç) düğmesine basın ve en az 15 
saniye basılı tutun. Sistem yeniden başlatılır ve güvenli mod 
ekranı görüntülenir. Sistem güvenli moda girdikten sonra 
gerekli öğeleri seçin ve işlemleri uygulamak için ekrandaki 
talimatları izleyin.

 
AEEE Yönetmeliğine Uygundur
Bu simgeyi elektrikli ürünlerimizden veya ambalajlarından 
herhangi birinde görmeniz, ilgili elektrikli ürünün Avrupa’da ve 
Türkiye’de genel evsel atık olarak atılmaması gerektiği 
anlamına gelir. Doğru imha yöntemi için lütfen yetkili bir 
toplama tesisi aracılığıyla yürürlükteki elektrikli ürün/pil atığı 
yasalarına ve gerekliliklerine uygun şekilde atın. Elektrikli ürün 
atıkları, aynı türde yeni bir ürün almanız koşuluyla mağazalar 
aracılığıyla ücretsiz imha edilebilir. Ayrıca AB ülkelerindeki 
büyük mağazalar küçük elektronik ürün atıklarını ücretsiz 
toplayabilir. Lütfen bulunduğunuz bölgedeki mağazanın imha 
etmek istediğiniz ürün için böyle bir hizmet verip vermediğini 
sorun. Bu şekilde, doğal kaynakların korunmasına ve elektrikli 
malzemelerin işlenmesi ve atılması konusundaki çevre koruma 
standartlarının geliştirilmesine yardımcı olursunuz.
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Özellikler

Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin 
değiştirilebilirler. Kullanımdaki yazılımın sürümüne bağlı 
olarak, sistem bu kılavuzda tarif edildiğinden farklı çalışabilir.

PlayStation®TV sistemi

AV çıkışı Çözünürlük 720p, 1080i, 480p

Ses çıkışı 2 kanallı LPCM

Ana yuvalar ve 
konektörler

PlayStation®Vita kartı yuvası  
Hafıza kartı yuvası 
USB bağlantı noktası (USB 2.0 Tip A) 
HDMI çıkış bağlantı noktası (HDMI-CEC) 
LAN bağlantı noktası (10BASE-T, 
100BASE-TX)

Dahili hafıza kartı 1 GB*

Güç AC adaptörü: DC 5 V

Maksimum anma gücü Yaklaşık 2,8 W

Dışsal boyutlar
Yaklaşık 65,0 x 105,0 x 13,6 mm 
(uzunluk × yükseklik × kalınlık)

Ağırlık Yaklaşık 110 g

Çalışma sıcaklığı 5 °C – 35 °C

Uyumlu Kontrol Cihazı/
Cihazları

DUALSHOCK®3 kablosuz kontrol cihazı 
DUALSHOCK®4 kablosuz kontrol cihazı

Üretildiği ülke Çin

*  Dahili hafıza kartı üzerinde sizin kullanımınız için bir bölüm 
ayrılmıştır. Diğer bölüm ise sistem dosyaları için kullanılır. 
Kullanabileceğiniz gerçek alan, bu belgede belirtilen toplam dahili 
hafıza kartı kapasitesinden düşük olacaktır. 

Ağ işlevleri

Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (n = 1×1)

Bluetooth® 2.1 + EDR (A2DP, AVRCP, HSP, HID)

AC adaptörü

Giriş AC 100-240 V, 50/60 Hz

Çıkış DC 5 V, 2000 mA (2 A)

Dışsal boyutlar
Yaklaşık 76 × 46 × 22 mm 
(uzunluk × yükseklik × kalınlık)

Ağırlık Yaklaşık 93 g

Bölge Kodu

PlayStation®Vita formatlama yazılımının sistemin satıldığı her 
bir bölgeye özgü bölge kodları vardır. Bu sistemde, yazılımı 
aşağıdaki bölgeler için kullanabilirsiniz:
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Telif hakkı ve ticari markalar

“ “, “PlayStation”, “DUALSHOCK” ve “ “ Sony 
Computer Entertainment Inc. in tescilli ticari markalarıdır. 
“LIVEAREA” aynı şirketin ticari markasıdır.

“SONY” ve “ “ Sony Corporation’ın tescilli ticari markalarıdır. 
“Sony Entertainment Network” aynı şirketin ticari markasıdır.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the 
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony 
Computer Entertainment Inc. is under license. Other 
trademarks and trade names are those of their respective 
owners.

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.

Tüm diğer ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.



Kullanıcı Kılavuzu
Kullanım Kılavuzu’nu okumak için  (Ayarlar) LiveArea™ 
ekranında  (Kullanım Kılavuzu) öğesini seçin. Kullanım 
Kılavuzu’nu okumak için İnternet bağlantısı gerekir. 
Kullanım Kılavuzu’nu aşağıdaki web sitesini ziyaret ederek de 
okuyabilirsiniz: 
eu.playstation.com/pstv/support/manuals/

Güncelleme sitesi
Bu site sistem yazılımı güncellemeleri ile ilgili en yeni bilgileri 
sağlamakta ve sistem yazılımının nasıl güncelleneceğini 
açıklamaktadır. PS TV sisteminin sistem yazılımını güncelleyerek 
ek özelliklerden ve gelişmiş güvenlikten yararlanabilirsiniz. Her 
zaman en yeni sürüme güncelleyin. 
eu.playstation.com/pstv/

Destek
PS TV sisteminizin kullanımıyla ilgili ilave bilgileri ve teknik 
sorularınızla ilgili cevaplar için Destek web sitesini ziyaret edin. 
eu.playstation.com/pstv/support/
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