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Uyarılar

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

Dikkat
 ˎ Gezinti kontrol cihazını kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat edin. Gezinti kontrol cihazı bir kişiye veya 
nesneye çarparsa, kazayla yaralanmalara veya hasara neden olabilir.

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

 ˋ Kullanmadan önce, çevrenizde yeteri kadar boş alan olduğundan emin olun.
 ˎ Pilden sızan maddeyle temas ederseniz aşağıdakileri yapın:

 ˋ Madde göze kaçarsa ovuşturmayın. Hemen gözleri temiz suyla yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
 ˋ Madde cilt veya giysilerle temas ederse, etkilenen bölgeyi hemen temiz suyla yıkayın. Kızarma veya acı 

olursa doktora başvurun.

Kullanma ve tutma
 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 Gezinti kontrol cihazının konektörlerine dokunmayın.
 ˎ Gezinti kontrol cihazının içine sıvı, küçük parçacık veya başka yabancı nesneler girmesine izin vermeyin.
 ˎ Ürünün dış yüzeyinin bozulmasını veya renginin solmasını önlemeye yardımcı olmak için aşağıdaki 
yönergeleri uygulayın.

 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 işleyiş için, fiziksel
hareketlerinizi izler ve tepki verir.

PlayStation®3 sistemi

PlayStation®Eye kamera
(ayrı satılır)

Hareket kontrol cihazı
(ayrı satılır)

Gezinti kontrol cihazı

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

 ˎ Hareket kontrol cihazı ve gezinti kontrol cihazını aynı anda kullanırken, oyunları yön butonları 
ve gezinti kontrol cihazındaki sol çubuğu kullanarak daha kolay oynayabilirsiniz.

 ˎ Kullanılan TV’nin oyun oynamak için belirli modları varsa, daha iyi çalışması için bu 
modlardan birine geçmeniz önerilir.

Parça adları

Önden görünüm

butonu
Sol çubuk*1/
L3 butonu*2

butonu   

Yön butonları

PS butonu

Durum göstergesi

*1 Sol çubuk DUALSHOCK®3 kablosuz kumandanın sol çubuğu gibi çalışır.
*2 Sol çubuğa basıldığında L3 butonu çalışır.



Arkadan görünüm Alttan görünüm

L1 butonu

Askı tutucu

L2 butonu
USB konektörü

Kullanıma hazırlama

PS3™ sistem yazılımı sürümünü kontrol etme
Gezinti kontrol cihazını kullanmak için, PS3™ sistem yazılımının sürüm 3.40 veya daha ileri bir 
sürüm olması gerekir. Sistem yazılımı sürümünü kontrol etmek için  (PS3™ sisteminin XMB™ 
(XrossMediaBar) menüsünde Settings) (Ayarlar)   (System Settings) (Sistem Ayarları)  
[System Information] [Sistem Bilgileri] seçeneğini kullanabilirsiniz.

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

1	 PS3™ sistemini açın.

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

3	 Gezinti kontrol cihazı üzerindeki PS butonuna basın.
Gezinti 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 PS3™ sisteminizle aynı anda en fazla yedi gezinti kontrol cihazı ve başka kontrol cihazı kullanın 
(örneğin, 4 hareket kontrol cihazı ve 3 gezinti kontrol cihazı).

 ˎ Eşlenen bir gezinti kontrol cihazı başka bir PS3™ sistemi ile kullanıldığında, orijinal sistemle 
eşleme silinir. Gezinti kontrol cihazını başka bir sistemle kullanılmışsa sistemle yeniden 
eşleyin.



Gezinti kontrol cihazını şarj etme

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

İpuçları
 ˎ Gezinti kontrol cihazı üzerindeki PS butonunu en az bir saniye süreyle basılı 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, pil kullanıldıkça ve eskidikçe yavaş yavaş azalır. Ayrıca  
pil ömrü, depolama yöntemi, kullanım durumu, çevre ve diğer faktörlere göre değişir.

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

Gezinti kontrol cihazını kullanma

Kontrol cihazını kullanma

Not
Gezinti 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	 Gezinti kontrol cihazı üzerindeki PS butonuna basın.
Gezinti kontrol cihazına otomatik olarak bir numara atanır.

İpuçları
 ˎ PS butonunu en az bir saniye basılı tutarsanız, atanan kontrol cihazı numarasını ekranda 
kontrol edebilirsiniz.

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



Gezinti kontrol cihazının ayarlarını düzenleme
Gezinti kontrol cihazının ayarlarını, PS3™ sisteminin XMB™ menüsünde  (Settings) (Ayarlar) 

  (Accessory Settings) (Aksesuar Ayarları) öğelerini seçerek değiştirebilirsiniz.
 ˎ Kontrol cihazlarını yeniden atama
Gezinti kontrol cihazı için yazılım tarafından bir port veya numara belirtilmişse, uygun
kontrol cihazı port veya numarasını atamak için bu ayarı kullanabilirsiniz.

İpuçları
 ˎ  Oyun oynarken gezinti 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.

 ˎ Gezinti kontrol cihazı titreşim işlevini desteklemiyor.

Sorun giderme

Gezinti kontrol cihazını çalıştırmakta güçlük çekiyorsanız bu bölümü araştırın.
Sorun devam ederse, http://eu.playstation.com/help-support adresini ziyaret edin
Gezinti kontrol cihazı anormal şekilde çalışıyor veya istenen şekilde kullanılamıyor.

 C  Kontrol cihazının arkasındaki sıfırlama butonunu kalem gibi ince bir nesneyle iterek gezinti 
kontrol cihazını sıfırlamayı deneyin.

Sıfırla butonu

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

PS3™ sistemiyle eşlenmelidir. Sistem açıkken (güç göstergesi sürekli yeşil olduğunda), gezinti 
kontrol cihazını sisteme USB kablosu kullanarak bağlayın ve sonra gezinti kontrol cihazı 
üzerindeki PS butonuna basın.

 C  Gezinti kontrol cihazı pilinin şarj düzeyini kontrol edin. Pilin hiç şarjı kalmazsa gezinti 
kontrol cihazı çalışmaz. Gezinti 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 sürekli yeşil yanarken) şarj edilebilir.



Özellikler

Güç tüketimi DC 5 V, 500 mA

Pil tipi Yerleşik, şarj edilebilir Lityum-İyon pil

Pil voltajı DC 3,7 V

Pil kapasitesi 490 mAh

Çalışma sıcaklığı 5°C – 35°C

Dış boyutlar (çıkıntısı en büyük parça 
hariç)

Yaklaşık 138 mm × 42 mm (yükseklik × çap)

Kütle Yaklaşık 95 g

Tasarım ve özellikler haber verilmeden değiştirilebilir.

GARANTİ
Üretici garantisinin ayrıntıları için, lütfen PlayStation®3 sistemi Kullanma Kılavuzu bakın.

Bu ürünün üreticisi: Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21 Minami- Aoyama, 
Minato-ku Tokyo, 107-0062 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.



 
Elektrikli ürünlerimiz, pillerimiz veya paketlerimiz üzerinde bu iki simgeden birinin bulunması, Avrupa’da söz 
konusu elektrikli ürünün veya pilin genel ev atığı olarak atılmaması gerektiği anlamına gelir. Ürünü veya pili doğru 
şekilde imha etmek için, lütfen bunları yürürlükteki elektrikli ürün/pil atığı yasalarına ve gerekliliklerine uygun 
şekilde atın. Bu şekilde, doğal kaynakların korunmasına ve elektrikli malzemelerin işlenmesi ve atılması 
konusundaki çevre koruma standartlarının geliştirilmesine yardımcı olursunuz. 

Bu simge, ek kimyasal simgelerle birlikte piller üzerinde kullanılabilir. Pil %0,0005 oranından fazla cıva veya %0,004 
oranından fazla kurşun içeriyorsa, cıvanın (Hg) veya kurşunun (Pb) kimyasal simgeleri görünür.

Güvenlik, performans ve veri güvenilirliği nedenleriyle bu üründe kullanılan pil tamamen yerleşik durumdadır. 
Ürünün ömrü sona erinceye dek pilin değiştirilmesi gerekmez ve çıkarılması gerekirse bunu yalnızca teknik 
beceriye sahip bir servis personelinin yapması gereklidir. Pilin doğru atık grubuna dahil edildiğinden emin 
olmak için, lütfen bu ürünün atılması sırasında elektrikli atıklar için kullanılan yöntemi uygulayın.

“ “, “PlayStation”, “ ” ve “DUALSHOCK” Sony Computer Entertainment Inc. kuruluşunun 
tescilli ticari markalarıdır. “ ” aynı kuruluşun ticari markasıdır.

“XMB” ve “xross media bar” Sony Corporation ve Sony Computer Entertainment Inc. kuruluşlarının 
markalarıdır.

“SONY” ve “ ”, Sony Corporation’ın tescilli ticari markalarıdır.

Bluetooth® sözcük işareti ve logolarının sahibi Bluetooth SIG, Inc. kuruluşudur ve bu işaretler Sony 
Computer Entertainment Inc. tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır. Diğer markalar ve ticari 
isimler bunların sahiplerinin mülkiyetindedir.

eu.playstation.com/ps3
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