
PlayStation®Move hareket kontrol cihazı 
Yönerge El Kitabı 

TU

Önlemler

Bu ürünü kullanmadan önce, bu el kitabını dikkatle okuyun ve ileride başvurabilmek için saklayın.  
Ayrıca PlayStation®3 sistemi yönergelerini de okuyun.

 ˎ PS3™ sistemini çok uzun süre kullanmaktan kaçının. Bir saat oyun oynadıktan sonra 15 dakika ara verin.
 ˎ Hareket kontrol cihazını kullanırken yorgunluk ya da ellerinizde veya kollarınızda rahatsızlık veya ağrı 
hissederseniz, sistemi kullanmayı derhal bırakın. Bu durum devam ederse, doktora başvurun.

 ˎ Aşağıdaki sağlık sorunlarından herhangi birini yaşarsanız, sistemi kullanmayı derhal bırakın. Belirtiler devam 
ederse, doktora başvurun.

 ˋ Baş dönmesi, mide bulantısı, yorgunluk ya da araba tutmasına benzer belirtiler
 ˋ Gözler, kulaklar, eller veya kollar gibi herhangi bir uzuvda rahatsızlık ve acı

 ˎ Bu ürün yalnızca ellerle kullanım için üretilmiştir.
 ˎ Ürünün titreşim işlevi rahatsızlıkları artırabilir. El veya kol kemiklerinizde, eklemlerinizde veya kaslarınızda 
herhangi bir hastalık veya rahatsızlık varsa titreşim işlevini kullanmayın.

 ˎ Hareket kontrol cihazını kullanırken, kontrol cihazını yüzünüze veya gözlerinize 20 cm’den daha yakın 
tutmayın.

 ˎ Halen tıbbi bir sorununuz varsa bu ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışın.
 ˎ Pilden sızan maddeyle temas ederseniz aşağıdakileri yapın:

 ˋ Madde göze kaçarsa ovuşturmayın. Gözlerinizi hemen temiz suyla durulayın ve tıbbi yardım isteyin.
 ˋ Madde cildinize veya giysilerinize temas ederse, etkilenen bölgeyi hemen temiz suyla durulayın. Kızarma 

veya acı olursa doktora başvurun.

Dikkat
 ˎ Використовуючи індикатор руху, пам’ятайте про наведене нижче. Якщо індикатор руху влучить у 
Hareket kontrol cihazını kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat edin. Hareket kontrol cihazı bir kişiye veya 
nesneye çarparsa, kazayla yaralanmalara veya hasara neden olabilir.

 ˋ Birlikte gelen askıyı hareket kontrol cihazına bağlayın askıyı 
bileğinize takın; bu, hareket kontrol cihazına hakimiyetinizi 
kaybetmenizi önler.

 ˋ Hareket kontrol cihazını kullanırken, kontrol cihazının kazayla 
fırlamasını önlemek için kontrol cihazını sıkı tutun. Ayrıca, hareket 
kontrol cihazını aşırı güç kullanarak çevirmeyin.

 ˋ Hareket kontrol cihazını bir PlayStation®Move gezinti kontrol 
cihazıyla (ayrı satılır) veya bir DUALSHOCK®3 kablosuz kontrol 
cihazıyla (ayrı satılır) ile birlikte kullanırken, kontrol cihazını sıkı 
tutun ve aşırı güçle çevirmekten kaçının.

 ˋ Kullanmadan önce, çevrenizde yeteri kadar boş alan olduğundan emin olun.

 Kullanma ve tutma
 ˎ Küreyi çok sıkı tutmayın ve üzerine herhangi bir nesne koymayın, aksi takdirde şekli bozulabilir.
 ˎ Ürünü yüksek sıcaklıklara, yüksek neme veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
 ˎ Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
 ˎ Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
 ˎ Ürünü atmayın veya düşürmeyin ya da başka güçlü fiziksel darbelere maruz bırakmayın.
 ˎ Hareket kontrol cihazının konektörlerine dokunmayın.
 ˎ Hareket kontrol cihazının içine sıvı, küçük parçacık veya başka yabancı nesneler girmesine izin vermeyin.
 ˎ Ürünün dış yüzeyinin bozulmasını veya renginin kaçmasını önlemek için aşağıdaki yönergeleri izleyin.

 ˋ Yumuşak, kuru bir bezle silin.
 ˋ Ürünün dış yüzeyinde uzun süre lastik veya vinil malzeme bırakmayın.
 ˋ Çözücüler veya başka kimyasal maddeler kullanmayın. Kimyasal madde içeren toz beziyle silmeyin.

 ˎ Pilin ateşle temas etmesine ya da doğrudan güneş ışığı, araç içinde güneş ışığı veya ısı kaynakları gibi aşırı 
sıcaklıklara maruz kalmasına izin vermeyin.

PlayStation®Move ürünleri hakkında

PlayStation®Move ürünleri birlikte çalışarak, daha dolaysız ve sezgisel çalışma için, fiziksel 
hareketlerinizi izler ve tepki verir.

PlayStation®3 sistemi

PlayStation®Eye kamera  
(ayrı satılır)

Hareket kontrol 
cihazı

İpuçları
 ˎ PlayStation®Eye kamera (ayrı satılır) hareketlerinizi izlemek üzere hareket kontrol cihazı 
üzerindeki küreyi algılar.

 ˎ Küre, yazılım işlevine ve kullanım koşullarına uygun şekilde renk değiştirir.
 ˎ Hareket kontrol cihazı titreşim işlevini destekler.
 ˎ Kullanılan TV’nin oyun oynamak için belirli modları varsa, daha iyi çalışması için bu 
modlardan birine geçmeniz önerilir.

Parça adları
Önden görünüm

Küre

düğmesi

düğmesi
düğmesi

düğmesi

START (BAŞLAT) butonu

Move (Taşı) butonu

PS butonu

Durum göstergesi

Arkadan görünüm Alttan görünüm

T butonu

SELECT (SEÇ) butonu

Askı tutucu

Sıfırla butonu

USB konektörü

Uzatma 
konektörü

Kullanıma hazırlama
Birlikte gelen askıyı takma
Askıyı takmak için diyagramı izleyin.

PS3™ sistem yazılımı sürümünü kontrol etme
Hareket kontrol cihazını kullanmak için, PS3™ sistem yazılımının sürüm 3.70 veya daha ileri 
bir sürüm olması gerekir. Sistem yazılımı sürümünü kontrol etmek için:  (Settings) (Ayarlar)  

  (System Settings) (Sistem Ayarları)  [System Information] (Sistem Bilgileri); bunlar 
PS3™ sisteminin XMB™ (XrossMediaBar) menüsünde bulunur.

Hareket kontrol cihazı ile PS3™ sistemini eşleme
Hareket kontrol cihazını kullanmadan önce, hareket kontrol cihazı ile PS3™ sistemini 
kaydetmeniz veya “eşlemeniz” gerekir. Bunu yalnızca hareket kontrol cihazını ilk kez 
kullandığınızda yapmanız gerekir.

1 PS3™ sistemini açın.

2 Hareket kontrol cihazını USB kablosu kullanarak PS3™ sistemine bağlayın.

3 Hareket kontrol cihazı üzerindeki PS butonuna basın.
Hareket kontrol cihazı PS3™ sistemi ile eşlenir.

İpuçları
 ˎ USB kablosu dahil değildir. Ürünü bağlamak veya şarj etmek için PS3™ sistemi ile birlikte 
gelen USB kablosunu veya herhangi bir tip A - mini-B USB kablo kullanın.

 ˎ Aynı anda en çok dört adet hareket kontrol cihazı kullanabilirsiniz.
 ˎ Eşlenen bir hareket kontrol cihazı başka bir PS3™ sistemi ile kullanıldığında, orijinal sistemle 
eşleme silinir. Hareket kontrol cihazını başka bir sistemle kullanılmışsa sistemle yeniden 
eşleyin.

Hareket kontrol cihazını şarj etme

Hareket kontrol cihazını kullanmak için, pilinin şarj edilmesi gerekir. PS3™ sistemi açıkken 
(güç göstergesi sürekli yeşil olduğunda), hareket kontrol cihazını sisteme USB kablosu 
kullanarak bağlayın. Hareket kontrol cihazının durum göstergesi yavaşça yanıp söner ve şarj 
başlar. Şarj bittiğinde durum göstergesinin yanıp sönmesi durur.

İpuçları
 ˎ Hareket kontrol cihazı üzerindeki PS butonuna basıp en az bir saniye süreyle tutarsanız, pil 
şarj düzeyini ekranda kontrol edebilirsiniz.

 ˎ Sıcaklığın 10°C – 30°C arasında olduğu bir ortamda şarj edin. Başka ortamlarda yapılan şarj 
etkili olmayabilir.

 ˎ Pil dayanma süresi kullanım koşullarına ve çevre etmenlerine göre değişebilir.
 ˎ Pilin ömrü sınırlıdır. Pil şarj süresi tekrarlanan kullanım ve pilin eskimesiyle birlikte giderek 
azalır. Pil ömrü ayrıca saklama yöntemine, kullanım durumuna, çevre ve diğer etmenlere bağlı 
olarak da değişebilir.

 ˎ Hareket kontrol cihazını uzun süre kullanmamayı düşünüyorsanız, pilin işlevini kaybetmemesi 
için en az yılda bir kez tam olarak şarj etmeniz önerilir.

Hareket kontrol cihazını kullanma
PlayStation®Eye kamerayı ayarlama

1 PlayStation®Eye kamerayı (ayrı satılır) geniş açı görünümüne ayarlayın.
Kamera geniş açı görünümüne ayarlanmazsa, hareket kontrol cihazı doğru şekilde tanınmaz.

Lens açısı işaretini mavi lens açısı 
göstergesiyle aynı hizada ayarlayın.
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2 Kameranın USB konektörünü PS3™ sistemi üzerindeki USB konektörlerinden  
birine bağlayın.

3 Kamerayı TV ekranı üzerinde ortalayarak yerleştirin.
Kamerayı TV ekranının üstüne veya altına konumlayın.

TV ekranının altındaTV ekranının üzerinde

veya

Kontrol cihazını kullanma

Not
Hareket kontrol cihazını PS3™ sistemine USB kablosuyla bağlıyken kullanmayın, yoksa bu, 
hareketi kısıtlar. Bu şekilde kullanmak, USB kablosu PS3™ sisteminden aniden çekildiği 
takdirde, konektörün zarar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.

1 PS3™ sistemini açın.

2 Hareket kontrol cihazı üzerindeki PS butonuna basın.
Hareket kontrol cihazına otomatik olarak bir numara atanır.

3 Askıyı bileğinize takın.

Askıyı sıkmak için  
askı kilidini kullanın.

İpuçları
 ˎ T butonuna basıp tutarsanız, hareket kontrol cihazını hareket ettirerek XMB™ menüsüne 
gidebilirsiniz. Bir öğeyi seçmek için Move butonuna veya butonuna basın.

 ˎ PS butonuna basıp en az bir saniye tutarsanız, atanan kontrol cihazı numarasını ekranda 
kontrol edebilirsiniz.

 ˎ Bir oyundan çıkmak için, hareket kontrol cihazı üzerindeki PS butonuna basın ve  (Game) 
(Oyun)   (Quit Game) (Oyundan Çık) öğelerini seçin.

Hareket kontrol cihazının ayarlarını düzenleme
Hareket kontrol cihazının ayarlarını, PS3™ sisteminin XMB™ menüsünde  (Settings) 
(Ayarlar)   (Accessory Settings) (Aksesuar Ayarları) öğelerini seçerek değiştirebilirsiniz.

 ˎ Kontrol cihazlarını yeniden atama
Hareket kontrol cihazı için yazılım tarafından bir port veya numara belirtilmişse, uygun 
kontrol cihazı port veya numarasını atamak için bu ayarı kullanabilirsiniz.

 ˎ Kontrol Cihazı Titreşim İşlevi
Titreşim işlevini açık veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. Varsayılan olarak [On] (Açık) 
ayarındadır.

İpucu
Oyun oynarken hareket kontrol cihazı üzerindeki PS butonuna basarak ayarları 
değiştirebilirsiniz. XMB™ menüsünde  (Settings) (Ayarlar)   (Accessory Settings) 
(Aksesuar Ayarları) öğelerini seçin veya PS butonuna bastığınızda görüntülenen ekrandan 
[Controller Settings] (Kontrol Cihazı Ayarları) öğelerini seçin.

Sorun giderme

Hareket kontrol cihazını çalıştırmakta güçlük çekiyorsanız bu bölümü araştırın. Sorun devam 
ederse, http://eu.playstation.com/help-support adresini ziyaret edin
Hareket kontrol cihazı düzgün algılanmıyor veya yavaş yanıt veriyor.

 C  Hareket kontrol cihazı yoğun ışıklı bir ortamda kullanılır veya doğrudan güneş ışığına 
maruz kalırsa doğru algılanmayabilir.

 C  PlayStation®Eye kamera ile hareket kontrol cihazı arasında engel olup olmadığını  
kontrol edin.

 C  Hareket kontrol cihazı PlayStation®Eye kameradan çok uzak olursa doğru algılanmayabilir. 
Kamera ile hareket kontrol cihazı arasındaki önerilen mesafe yaklaşık 1 – 3 metre 
arasındadır.

 C  PlayStation®Eye kamerayı geniş açı görünümüne ayarlayın (bkz. “PlayStation®Eye 
kamerayı ayarlama”).

Hareket kontrol cihazı anormal şekilde çalışıyor veya istenen şekilde kullanılamıyor.
 C  Kontrol cihazının arkasındaki sıfırlama düğmesini kalem gibi ince bir nesneyle iterek 

hareket kontrol cihazını sıfırlamayı deneyin.
 C  Hareket kontrol cihazının manyetik kaynakların yakınında kullanılmadığından veya 

yerleştirilmediğinden emin olun.
 C  Hareket kontrol cihazının iç sensöründe kalibrasyon işlemi yapın.  (Settings) (Ayarlar) 

  (Accessory Settings) (Aksesuar Ayarları)  [Calibrate Motion Controller] (Hareket 
Kontrol Cihazını Kalibre Et) öğelerini seçin (XMB™ menüsünde). İşlemi tamamlamak için 
ekrana gelen yönergeleri izleyin.

Hareket kontrol cihazı çalışmıyor.
 C  Hareket kontrol cihazı, sistem veya yazılım tarafından atanan bir kontrol cihazı numarasıyla 

PS3™ sistemiyle eşlenmelidir. Sistem açıkken (güç göstergesi düz yeşil yanarken), sistem 
ve hareket kontrol cihazını bir USB kablosu kullanarak bağlayın ve hareket kontrol cihazı 
üzerindeki PS düğmesine basın.

 C  Hareket kontrol cihazı pilinin şarj düzeyini kontrol edin. Pilin hiç şarjı kalmazsa hareket 
kontrol cihazı çalışmaz. Hareket kontrol cihazını sisteme bir USB kablosuyla bağlayarak 
pili şarj edin.

Pil şarj olmuyor veya tam şarj olmuyor.
 C  Pil yalnızca, PS3™ sistemi açıkken (güç göstergesi düz yeşil yanarken) şarj edilebilir.

Hareket kontrol cihazı titreşim yapmıyor.
 C   (Settings) (Ayarlar)   (Accessory Settings) (Aksesuar Ayarları) altında  

[Controller Vibration Function] (Kontrol Cihazı Titreşim İşlevi) ayarının [On] (Açık) 
olduğunu kontrol edin.

 C  Yazılım titreşim işlevini desteklemiyor olabilir. Yazılımın yönerge el kitabına bakın.

Belirtimler

Güç tüketimi DC 5 V, 800 mA
Pil tipi Yerleşik, şarj edilebilir Lityum-İyon pil
Pil voltajı DC 3.6 V
Pil kapasitesi 1,320 mAh
Çalışma sıcaklığı 5°C – 35°C
Dış boyutlar
(maksimum projeksiyon parçası hariç)

Yaklaşık 200 mm × 46 mm (yükseklik × çap)

Kütle Yaklaşık 145 g
Sağlanan öğeler Askı (1), Yönerge el kitabı (bu belge) (1)

Tasarım ve belirtimler haber verilmeden değiştirilebilir.

GARANTİ
Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren 12 ay süreyle, PS3™ sistem el kitabında belirtilen üretici 
garantisi kapsamındadır. Tüm ayrıntılar için lütfen PS3™ sistem el kitabına bakın.

Bu ürünün üreticisi: Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 
108-0075 Japonya.
Avrupa’daki EMC ve 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, London, W1F 7LP, Birleşik Krallık.

Bu ürün ulusal ihracat kontrol mevzuatı kapsamında olabilir. Bu ürünle ilgili olarak, bu mevzuatın 
ve diğer tüm ilgili yasaların gerekliliklerini eksiksiz olarak yerine getirmeniz gerekir.

“ ”, “PlayStation”, “ ”, “ ” and “DUALSHOCK” are registered trademarks of  
Sony Computer Entertainment Inc. 

“XMB” and “xross media bar” are trademarks of Sony Corporation and Sony Computer Entertainment Inc.

“SONY” and “ ” are registered trademarks of Sony Corporation.

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.

eu.playstation.com/ps3
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