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Uyumlu donanım

PlayStation®3 sistemi (CECH-400x serisi)

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Bu ürünü güvenli bir şekilde kullanmak için, ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu 
ve PlayStation®3 kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. 
Küçük çocukların ebeveynleri veya vasileri, kılavuzları çocuklarının yerine okumalı ve 
çocuklarının ürünü güvenle kullandığından emin olmalıdır.

Güvenlik
 ˎ Bu ürünü yüksek sıcaklıklara, yüksek neme veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
 ˎ Ürünü asla sökmeyin veya üründe değişiklik yapmayın.
 ˎ Ürünü toza, dumana veya buhara maruz bırakmayın.
 ˎ Bu ürünü küçük çocukların erişemeyeceği bir yere koyun. Çocuklar küçük parçaları yutabilir, 
bu da yaralanmalara neden olabilir.

Kullanım
 ˎ Güvenlik nedeniyle, sabit disk sürücüsünü takmadan ya da değiştirmeden önce, mutlaka PS3™ 
sistemini kapatın ve fişini çekin.

 ˎ Sabit disk hassas bir ekipmandır ve her zaman dikkatli davranmak gerekir. Yazılım ya da veri 
kaybını veya sabit diskin bozulmasını ya da zarar görmesini önlemeye yardımcı olmak için, 
aşağıda listelenen noktaları dikkatle izleyin:

 ˋ Sistemi ya da sabit diski fırlatmayın veya düşürmeyin. Aksi takdirde cihaz, güçlü sarsıntılara 
veya sert fiziksel etkiye maruz kalır.

 ˋ Sistem veya sabit diskin içine sıvı veya küçük parça kaçmasına izin vermeyin.
 ˋ Konektörlere dokunmayın veya konektörlerin içine yabancı nesneler sokmayın.
 ˋ Sistemi veya sabit diski, mıknatıs veya hoparlörlerin oluşturduğuna benzer manyetik 

alanlara yakın yerlere koymayın. Ayrıca, manyetik alanlara karşı hassas olan cihazları da 
(örn. saat veya kredi kartı) sabit diskin yakınına koymayın.

 ˋ Sabit diskin üstüne ağır nesneler koymayın.
 ˋ Serin, kuru bir yerde saklayın.

 ˎ PS3™ sisteminin içi kullanımdan hemen sonra sıcaktır. Sabit disk sürücüsünü takmadan veya 
değiştirmeden önce, sistemin soğuması için bekleyin.

 ˎ Parmaklarınızı parçalar arasına sıkıştırmamaya ya da ellerinizi veya parmaklarınızı parçaların 
köşeleriyle yaralamamaya dikkat edin.

 ˎ PS3™ sistemini açmadan önce sabit disk yuvası kapağını mutlaka yerine takın. Kapak 
takılmadığı takdirde, sistemin içinde ısı birikebilir.

 ˎ Vidaları takmak veya çıkarmak için, uygun bir yıldız tornavida kullanın. Boyutlar eşleşmezse, 
vidanın başındaki oyuk hasar görebilir.



 ˎ Muhtemel veri kaybı veya bozulmasına karşı bir önlem olarak, sabit diskinizde depolanmış 
verileri düzenli aralıklarla yedeklemelisiniz. Herhangi bir nedenden dolayı veri veya yazılım 
kaybı ya da bozulması meydana gelirse veya sabit diskin yetkili servis tarafından 
biçimlendirilmesi gerekirse, yazılım veya veriler geri yüklenemeyebilir ya da onarılamayabilir. 
Sony Computer Entertainment Inc., alt kuruluşları ve bağlı şirketleri; verilerin, dosyaların veya 
yazılımın kaybından veya bozulmasından sorumlu değildir.

Sabit disk sürücüsünü PS3™ sistemine takma

1 PS3™ sistemini kapatmak için güç düğmesine basın.
Güç göstergesi sabit kırmızıya döner ve sistem bekleme moduna girer.

2 AC güç kablosunu prizden çekin ve diğer kabloları sistemden sökün.
Güvenlik nedeniyle, ilk önce güç kablosu fişini elektrik prizinden çıkarın ve daha 
sonra diğer kabloları çıkarın.

3 Sabit disk yuvası kapağını ok yönünde kaydırarak çıkarın.

Sabit disk yuvası kapağı

4 Sabit disk sürücüsünü PS3™ sistemine takın.
Sabit disk sürücüsünü PS3™ sistemine sıkıca taktığınızdan emin olun.



5 Sabit disk sürücüsünü PS3™ sistemine mavi vidayla sabitleyin.

6 Sabit disk yuvası kapağını takın.

Sabit disk sürücüsünü PS3™ sisteminden sökmek için

1 Sabit disk yuvası kapağını çıkarın.
Yukarıda bulunan “Sabit disk sürücüsünü PS3™ sistemine takma” bölümündeki  
1. - 3. adımları uygulayın.

2 Sabit disk sürücüsünü PS3™ sisteminden sökün.
 Mavi vidayı sökün.
  Tutacağın sağ tarafını kendinize doğru çekin, ardından sabit disk sürücüsünü 

çekerek çıkarın.

Sabit disk sürücüsüne veri kopyalama

PS3™ sistemini açın ve ekrandaki talimatları uygulayın.
Sabit disk sürücüsü takılmadan önce PS3™ sistemine kaydedilen veriler, takılan sabit 
disk sürücüsüne kopyalanır.

Uyarı
Takılan sabit disk sürücüsüne önceden kaydedilmiş veriler silinir.

İpuçları
Aşağıdaki durumlarda, sabit disk sürücüsünü takmadan önce PS3™ sistemindeki 
verileri yedeklemelisiniz:

 ˎ Bu ürünü daha sonra bir başka sabit disk sürücüsüyle değiştirecekseniz.
 ˎ Bu ürünü CECH-400xC serisi modellere takıyorsanız.



Takma işlemi sonrasında veriler sabit disk sürücüsüne geri yüklenebilir. Ayrıntılı 
bilgi almak için, kullanıcı kılavuzuna bakın (manuals.playstation.net/document/).

Özellikler

Dış ebatlar
(genişlik × yükseklik × derinlik)

Yaklş. 75 × 27 × 103 mm

Ağırlık Yaklş. 136 g

Kapasite 250 GB*1

Çalışma çevre sıcaklığı 5 °C - 35 °C 

*1  Sabit disk kapasitesi 10 tabanlı matematik kullanılarak hesaplanır (1 GB = 1.000.000.000 
bayt). Bu PS3™ sisteminin sistem yazılımı kapasiteyi ikili matematik kullanarak hesaplar 
(1 GB = 1.073.741.824 bayt), bu yüzden kapasiteyi ve boş alanı daha düşük gösterir. 
Görüntülenen değerlerdeki fark, gerçek bayt sayısındaki farkı göstermez. Sabit disk 
kapasitesinin bir bölümü sistem yönetimi, bakım ve ilave seçeneklerle bağlantılı kullanım için 
ayrılır. Bu, sistem yazılımının veya başka bir yazılımın yüklenmesi üzerine gerçekleşebilir 
Sonuç olarak, kullanılabilir sabit disk kapasitesi sisteme, sistem yazılımı sürümüne ve mevcut 
seçeneklere göre değişebilir ve aksi takdirde kullanımınıza açık değildir.

Tasarımda ve özelliklerde önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir.

GARANTİ
Bu ürün, satın alındığı tarihten itibaren 12 ay boyunca imalatçı tarafından, PS3™ sistem 
kılavuzunda ortaya konan garanti kapsamına alınmıştır. Tüm ayrıntılar için lütfen PS3™ sistem 
kılavuzuna bakın.

Bu ürünün üreticisi: Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 
108-0075 Japonya. 
Avrupa’daki ürün güvenliği ve EMC Yetkili Temsilcisi Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger 
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya şirketidir. 
Avrupa’da Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londra, 
W1F 7LP tarafından dağıtılmaktadır.

Tayland’da imal edilmiştir.

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.
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