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Kablosuz Klavye 

Kullanım Kılavuzu



Uyarılar

Bu ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun ve daha sonra başvurmak üzere 
saklayın. PlayStation®3 sistemine ilişkin yönergeleri de okuyun.

Pil kullanımı
 ˎ Zarar görmüş veya akmış pil kullanmayın.
 ˎ Pilleri kesinlikle ateşe atmayın.
 ˎ Akmış bir pilden gelen herhangi bir maddeyle temasın söz konusu olduğu durumlarda, 
aşağıdaki önlemlere başvurun: 

 ˋ Eğer madde gözlerinize kaçtıysa, gözlerinizi ovalamayın. Gözlerinizi derhal temiz suyla 
yıkayın ve tıbbi yardıma başvurun. 

 ˋ Eğer maddenin deriniz ya da giysilerinizle teması olduysa, etkilenen bölgeyi temiz suyla 
derhal yıkayın. İltihap ya da ağrı söz konusu olursa doktorunuza başvurun. 

 ˎ Ürünü çocuklardan uzak tutun. Küçük çocuklar pilleri ya da küçük parçaları yutabilir ve 
bu da yaralanmalara ya da bir kazaya neden olabilir.

 ˎ Belirtilenlerden başka pil kullanmayın ve mutlaka aynı tür pille değiştirin. Eski ve yeni 
pilleri birlikte kullanmayın.

 ˎ Pilleri artı ve eksi uçları doğru yönde olacak şekilde yerleştirin.
 ˎ Kullanım ömrü tükendiğinde veya ürün uzun bir süre için kaldırılacaksa, pilleri çıkarın.

Kullanım
 ˎ Ürünü toz, duman ya da buhara maruz bırakmayın. Ayrıca, sistemi aşırı miktarda toz ya 
da sigara dumanı olan bir bölgeye koymayın. 

 ˎ Ürünü, sıcaklığı ve nem oranı yüksek ortamlarda veya doğrudan güneş ışığı alacak 
şekilde bırakmayın.

 ˎ Ürünün içine sıvı veya küçük parçacıklar girmesine izin vermeyin.
 ˎ Ürünün üstüne ağır nesneler koymayın.
 ˎ Ürünü kesinlikle sökmeyin veya ayırmayın.
 ˎ Ürünü atmayın, düşürmeyin veya şiddetli fiziksel sarsıntıya maruz bırakmayın.
 ˎ Ürünün dış yüzeyinde uzun süre lastik veya vinil malzeme bırakmayın.
 ˎ Ürünü temizlerken yumuşak, kuru bir bez kullanın. Çözücüler veya başka kimyasal 
maddeler kullanmayın.

 ˎ Kablosuz klavyeyi, havaalanları, hastaneler ve kalabalık yerler gibi, kablosuz iletişim 
cihazlarını kullanmanın yasak olduğu yerlerde kullanmayın. Kablosuz klavyeden yayılan 
elektronik dalgalar elektronik cihazları etkileyip bozabilir ve bu da kazalara neden olabilir. 

 ˎ Sony Computer Entertainment Inc. ve/veya ona bağlı şirketler Bluetooth® aracılığıyla 
yapılan veri transferi esnasında kaza sonucu açığa çıkabilecek verilerden ötürü hiçbir 
sorumluluk kabul etmez.



Kullanıma hazırlama

Pillerin yerleştirilmesi 
Klavyenin arkasındaki pil kapağını kaldırın ve verilen pilleri takın. Pillerin doğru yönlere 
baktığından emin olun. 

PS3™ sistemini güncelleyin
Kablosuz klavyeyi kullanmak için, PS3™ sistem yazılımının versiyonu 3.60 ya da daha 
yüksek olmalıdır. Sistem yazılım versiyonunu PS3™ sisteminin XMB™ (XrossMediaBar) 
menüsünde  (Settings) (Ayarlar)   (System Settings) (Sistem Ayarları)  [System 
Information] [Sistem Bilgisi] seçimini yaparak kontrol edebilirsiniz.

Kablosuz klavyenin bir PS3™ sisteminde tanımlanması 
(eşleştirilmesi)

Kablosuz klavyeyi kullanmak için, bir PS3™ sistemiyle eşleştirilmesi gerekmektedir.  
Bu işlem kablosuz klavyenin ilk kullanımı esnasında yalnızca bir kere uygulanır.

1 PS3™ sisteminin XMB™ menüsünden,  (Settings) (Ayarlar)   (Accessory 
Settings) (Aksesuar Ayarları)  [Manage Bluetooth® Devices] (Bluetooth® 
Cihazlarını Yönet) seçimini yapın.

2 [Register New Device] (Yeni Cihaz Tanımla) seçimini yapın.
Eğer [There are no Bluetooth® devices registered. Do you want to register a device?] 
(Tanımlanmış bir Bluetooth® cihazı görünmüyor. Bir cihaz tanımlamak istiyor 
musunuz?) mesajı görünürse, [Yes] (Evet) seçimini yapın.

3 [Start Scanning] (Taramayı Başlat) seçimini yapın.

4 Fn tuşuna basılı tutarken, Insert/PAIRING (Eşleştirme) tuşuna basın.
Durum göstergesi yanıp sönmeye başlayacak ve klavye eşleştirme moduna girecektir. 
PS3™ sistem ekranından [Wireless Keyboard] (Kablosuz Klavye) seçimini yapın.

Fn tuşu

Insert/PAIRING  
(Eşleştirme) tuşu

Enter tuşu

Durum göstergesi



5 Ekranda görünen talimatlara uyarak, şifre anahtarınızı girin ve sonra da Enter 
tuşuna basın. 

6  (Settings) (Ayarlar)   (Accessory Settings) (Aksesuar Ayarları)  [Keyboard 
Type] (Klavye Türü) seçimini yapın ve dilinizi seçin.

İpucu
Kablosuz klavyeyi başka bir PS3™ sistemiyle eşleştirdiğinizde, orijinal PS3™ sistemindeki 
tanımlama silinir. Kablosuz klavyeyi orijinal PS3™ sistemiyle kullanabilmek için, cihazları 
yeniden eşleştirmeniz gerekmektedir.

Kablosuz klavyeyi açıp kapama

Bu ürünü bir PS3™ sistemiyle eşleştirdikten sonra, ürünü tıpkı bir DUALSHOCK®3 kablosuz 
kumanda (ayrıca satılır) gibi açıp kapatabilirsiniz.

Durum göstergesiFn tuşu

PS butonu

Enter tuşu

Ok tuşları

Kablosuz klavyenin açılması

1 PS butonuna basın. 
Durum göstergesinin ışığı yanacaktır. 

Kablosuz klavyenin kapatılması

1 Elinizi en az bir saniye boyunca PS butonunda basılı tutun ve daha sonra çekin.

2 Fn tuşuna basarken, [Turn Off the Controller] (Kumandayı Kapat) seçimini yapmak 
için ok/yön tuşlarını kullanın ve daha sonra Enter tuşuna basın (Fn tuşuna basılı 
tutarken).

İpuçları
 ˎ Bazı oyunlar, oyun esnasında kablosuz klavye kullanımını desteklememektedir.
 ˎ Bu ürün 30 dakika boyunca kullanılmazsa kendiliğinden kapanacaktır. Yeniden açmak için 
PS butonuna basın. 

 ˎ Pil şarjı az olduğu zaman, durum göstergesi sürekli olarak iki kez yanıp sönecektir. Eğer bu 
olursa, pilleri yenileriyle değiştirin. 



Kablosuz klavyenin bir kablosuz kumanda olarak kullanılması 

Tuş / Buton İşlev

Fn tuşu + F1-F12 tuşları  , L1, L2, L3, R1, R2, R3, SEÇ, 
BAŞLAT

Fn tuşu + işaretleme düğmesi Sol çubuk

Fn tuşu + ok tuşları Yön tuşları

İpucu
Bu ürünü, bazı oyun ve uygulamalarda bir kumanda olarak kullanamayabilirsiniz.

Kablosuz klavyenin diğer ürünlerle kullanılması

Bu ürünü diğer Bluetooth®-uyumlu ürünlerle de eşleştirip kullanabilirsiniz. Başka bir ürünle 
eşleştirmeyle ilgili ayrıntılar için, ürünle birlikte gelen talimatlara başvurun. Kablosuz 
klavyeyi eşleştirme moduna getirmek için, Fn tuşuna basılı tutarak Einfg-/CONNECT 
(Eşleştirme) tuşuna basın. Kablosuz klavye eşleştirme modundayken, durum göstergesi 
yanıp sönecektir. Eğer bir şifre anahtarı istenirse, Bluetooth®-uyumlu ürün tarafından 
belirtilen rakamları girin. Eğer ürününüz herhangi bir şifre belirlememişse, kendi seçtiğiniz 
rakamları girin (en az 4 basamaklı bir sayı olacak şekilde).

İpuçları
 ˎ Kablosuz klavyenin tüm Bluetooth®-uyumlu ürünlerle çalışacağına dair bir garanti yoktur. 
Bağlantının sağlanması için, bu ürünün bağlanacağı Bluetooth® cihazı bu ürünle aynı 
Bluetooth® profilini desteklemelidir.

 ˎ Kablosuz klavyeyi başka bir ürünle eşleştirdiğinizde, orijinal ürünle yapılmış olan 
tanımlama silinir. Kablosuz klavyeyi yeniden orijinal ürünle kullanabilmek için, cihazları 
yeniden eşleştirmeniz gerekmektedir.



Özellikler

Güç kaynağı AA boyutlu piller (2)

Dışsal boyutlar (g × y × d) Yaklaşık 290.0 × 25.0 × 120.4 mm

Kullanım sıcaklığı 5°C – 35°C

Kütle Yaklaşık 470 gr.

İletişim sistemi Bluetooth® Spesifikasyon sürüm 2.1 + EDR 
(Enhanced Data Rate)

Çıkış Bluetooth® Spesifikasyon Power Class 2

Bluetooth® profilleri*1 HID (Human Interface Device)

Maksimum iletişim mesafesi Yaklaşık 10 m*2

*1 Bluetooth® standart profilleri cihazlar arasındaki Bluetooth® iletişiminin amacını gösterir. 
*2 Gerçek mesafe, cihazlar arasındaki engeller, cihazların etrafındaki mikrodalga fırın gibi magnetik alanlar, 

statik elektrik, alıcı hassasiyeti, anten performansı ve kullanım halindeki işletim sistemleri ve yazılım 
uygulamaları gibi etkenlere bağlıdır. 

Tasarımda ve özelliklerde önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir.

GARANTİ

Bu ürün satın alınma tarihinden itibaren 12 ay boyunca PS3™ sistem kılavuzunda belirtilen 
üretici garantisi dahilindedir. 
Tüm ayrıntılar için lütfen PS3™ sistem kılavuzuna başvurun.

Bu ürünün üreticisi: Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 
108-0075 Japonya. 
EMC’nin 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.

Bu ürün, ulusal ihracat denetimi yasalarının kapsamında olabilir. Bu yasaların gereklerine ve 
bu ürünle ilgili diğer tüm yasalara tamamen uymanız gerekir.



Цей символ на наших електричних продуктах, батареях чи упаковці вказує на те, що 
відповідний продукт або батарею не можна утилізувати як звичайне побутове сміття в Європі. 
Щоб гарантувати належну переробку продукту та батарей, утилізуйте їх у відповідності до 
місцевих законів і вимог до утилізації електричного обладнання й батарей. Правильно 
утилізуючи батареї та відходи електричного обладнання, ви охороняєте природні багатства 
й покращуєте стандарти захисту довкілля. 
Цей символ може використовуватись на батарейках у комбінації з додатковими символами 
хімічних елементів. Символи хімічних елементів ртуті (Hg) або свинцю (Pb) наносяться 
на батарею в тому випадку, якщо вміст ртуті перевищує 0,0005% або вміст свинцю 
перевищує 0,004%.



" ", "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 
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