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Önlemler

Bu ürünü kullanmadan önce bu el kitabını dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride kullanmak 
üzere saklayın. Ayrıca PlayStation®3 sistemi için yönergeleri okuyun.

Güvenlik
 ˎ Güvenliğiniz için yalnızca lisanslı veya orijinal Sony AC adaptörünü veya AC güç kablosunu 
kullanın.

 ˎ AC güç kablosunu gerilim transformatörüne veya dönüştürücüsüne takmayın. AC güç 
kablosunu denizaşırı ülkelerde seyahat ederken bir gerilim transformatörüne veya otomobilde 
dönüştürücüye takarsanız AC adaptörü ısınabilir ve bunun sonucunda yanmalara veya arızaya 
neden olabilir.

 ˎ Ürüne sıvının veya küçük parçacıkların girmesini önleyin. Böyle bir durum meydana gelirse 
ürün kullanımını durdurun ve ürünü hemen prizden çıkartın.

 ˎ Ürünü hiçbir zaman parçalarına ayırmayın veya değiştirmeyin.

 ˎ Ürünü yüksek sıcaklıklara, yüksek neme veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

 ˎ Ürünü, camları kapalı olan bir arabada bırakmayın (özellikle yazın).

 ˎ Ürünü toz, duman veya buhara maruz bırakmayın.

 ˎ Ürüne ıslak ellerle dokunmayın.

 ˎ Temizlik yapmadan önce veya sistemi uzun bir süre kullanmayacaksanız AC güç kablosunu 
prizden çıkartın.

 ˎ Şarj istasyonunu küçük çocukların erişemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.

 ˎ Kullanımdan önce şarj istasyonunun konektörlerine dokunmayın veya konektörlere yabancı 
parçalar takmayın.

 ˎ Şarj istasyonunu, AC adaptörünü veya AC güç kablosunu sağa sola fırlatmayın.

Kullanım ve bakım
 ˎ Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.

 ˎ Ürünü atmayın, düşürmeyin veya başka şekillerde güçlü fiziksel darbelere maruz bırakmayın.

 ˎ Ürünü sağlam olmayan bir yüzey üzerine koymayın veya yerde bırakmayın.

 ˎ Ürün ve parçaları metal ve plastik malzemelerden üretilmiştir. Ürünü atarken böyle 
malzemeleri atmak için geçerli olan yerel düzenlemelere uyun.

 ˎ Ürünü temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın. Çözücü maddeler veya başka kimyasal 
maddeler kullanmayın. Ürünü kimyasal işleme tabi tutulmuş bir temizlik beziyle silmeyin.



Şarj etme

PlayStation®Move hareket kontrol cihazı (ayrı olarak satılır) veya PlayStation®Move gezinti 
kontrol cihazını (ayrı olarak satılır) şarj istasyonuna taktığınızda, kumandanın durum göstergesi 
yavaşça yanıp söner ve şarj başlar. Kumandayı şarj istasyonuna takarken kumanda askısının 
kumanda ile şarj istasyonunun yuvası arasında sıkışmamasına dikkat edin.  
Şarj olduktan sonra durum göstergesi söner. 

Hareket kontrol cihazı 
(ayrı olarak satılır)

Gezinti kontrol cihazı 
(ayrı olarak satılır)

DC IN 5V konektör

Elektrik prizine

Tahmini pil şarj süresi*

Hareket kontrol cihazı Yaklaşık 4 saat

Gezinti kontrol cihazı Yaklaşık 2 saat 15 dakika

* Şarjı olmayan bir pili şarj ederken



Teknik Veriler

Giriş Şarj istasyonu: DC 5 V
AC adaptörü: AC 100–240 V, 0.2 A, 50/60 Hz

Çıkış AC adaptörü: DC 5 V, 1500 mA

Dış boyutlar Yaklaşık 160 mm × 90 mm × 34 mm (g × y × d)

Hacim Yakl. 190 g

İşletim sıcaklığı 5°C – 35°C

Birlikte verilen öğeler AC adaptörü (1), AC güç kablosu (1), yönerge el 
kitabı (bu belge) (1)

Tasarım ve teknik veriler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

GARANTİ

Üreticinin garanti ayrıntıları için lütfen PlayStation®3 sistemi yönerge el kitabına bakınız.
Bu ürünün üreticisi: Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo,  
107-0062 Japonya.
EMC ve Avrupa’da ürün güvenliği için Yetkili Temsilci: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,  
70327 Stuttgart, Almanya.
Avrupa’da dağıtım yapan: Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street,  
Londra, W1F 7LP, İngiltere.

 
Bu simgeyi elektrikli ürünlerimizden veya ambalajlarından herhangi birinde görmeniz, ilgili elektrikli ürünün 
Avrupa’da genel evsel atık olarak atılmaması gerektiği anlamına gelir. Ürünün atık olarak doğru şekilde 
işlenmesini sağlamak üzere lütfen ürünü elektrikli ekipmanlar için geçerli yerel yasa veya yönetmelikler uyarınca 
atın. Bunu yaparak doğal kaynakların korunmasına ve elektrikli atıkların işlenmesi ve atılması konusunda çevre 
koruma standartlarının iyileştirilmesine yardımcı olacaksınız.

“ ”, “PlayStation” ve “ ” tescilli markalardır ve “ ” Sony Computer Entertainment Inc.
’in ticari markasıdır.
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