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Blu-ray Disc™ Uzaktan Kumandası
Kullanım Kılavuzu



Uyarılar
 ˎ 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 BD uzaktan kumandası uzun bir süre için kaldırılacaksa, pilleri çıkarın.

Kullanım
 ˎ BD uzaktan kumandasını, 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.

BD uzaktan kumandasıyla neler yapabilirsiniz
 ˎ BD uzaktan kumandası, PS3™ sisteminizi çalıştırmak ve Blu-ray Disc™ (BD) medyası da dahil 
olmak üzere, yaygın disk medyası çeşitlerinin çalınmasını kontrol etmek için Bluetooth® 
wireless teknolojisini kullanmaktadır.

 ˎ Akışkan medyaların çalınmasını ve PS3™ sistemi HDD’sine kaydedilen içeriğin çalınmasını 
kontrol etmek için de kullanabilirsiniz.

 ˎ Kızılötesi (IR) teknolojisi televizyonunuz ve AV amfiniz* gibi çevresel cihazları çalıştırmanızı 
sağlar. IR’nin çalışması için BD uzaktan kumandasının IR vericisi doğrudan cihazı işaret 
edecek şekilde tutulmalıdır. BD uzaktan kumandası ile cihazın arasında herhangi bir engel 
bulunmamasına dikkat edin.

PlayStation®3 sistemine Televizyon AV amfisi

Bluetooth® 
wireless iletişimi

IR (kızılötesi) 
iletişimi

IR vericisi

BD uzaktan kumandası

* Yalnızca Sony Corporation tarafıdan üretilen surround ses sistemleri (CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B / 
CECH-ZVS1E) (ayrı olarak satılır) ve AV amfileri kullanılabilir. 

Kullanıma hazırlama
BD uzaktan kumandasının arkasındaki kapağı çıkarın ve verilen pilleri takın. 
Pillerin konumunu doğru ayarlayın.

PS3™ sisteminin çalıştırılması
PS3™ sistemi yazılım versiyonunu kontrol edin
BD uzaktan kumandasını kullanabilmek 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.

BD uzaktan kumandasının bir PS3™ sisteminde tanımlanması (eşleştirilmesi)
Bu işlem BD uzaktan kumandasının ilk kullanımı esnasında yalnızca bir kere uygulanır.
1 PS3™ sistemini açın.

2 PS3™ sisteminin XMB™ menüsünden,  (Settings) (Ayarlar)   (Accessory 
Settings) (Aksesuar Ayarları)  [Register BD Remote Control] (BD Uzaktan 
Kumandasını Tanımla) seçimini yapın ve daha sonra  butonuna basın.

3 BD uzaktan kumandasını tanımlamak için ekranda görünen talimatları takip edin. 

İpuçları
 ˎ En son kullanım talimatları için, PS3™ sistemi (eu.playstation.com/manuals) kullanım 
kılavuzuna başvurun. 

 ˎ Bir PS3™ sistemiyle bir kerede yalnızca bir adet BD uzaktan kumandası eşleştirilebilir. 
 ˎ BD uzaktan kumandanızı başka bir PS3™ sistemiyle eşleştirdiğinizde, orijinal PS3™ 
sistemindeki tanımlama silinir. BD uzaktan kumandasını orijinal PS3™ sistemiyle 
kullanabilmek için, cihazları yeniden eşleştirmeniz gerekmektedir.

BD uzaktan kumandası nasıl kullanılır
DEVICES (Aygıtlar) butonları
Cihazlar arasında geçiş.

PS3 sistem butonu BD uzaktan kumandasını PS3™ sistemini çalıştırma moduna geçirir.

AMP butonu BD uzaktan kumandasını bir AV amfisi için çalıştırma moduna geçirir.

TV butonu BD uzaktan kumandasını bir televizyon için çalıştırma moduna geçirir.

Bir PS3™ sistemi, bir TV ya da bir AV amfisini çalıştırmak için kullanılacak butonlar
Aşağıdaki tabloda gösterilen işaretlerin anlamları şöyledir.

PS3™ sistemini çalıştırmak için kullanılır. 
TV'yi çalıştırmak için kullanılır. 
AV amfisini çalıştırmak için kullanılır. 

INPUT (Giriş) butonu*   TV’lerdeki video (görüntü) girişleri ve AV 
amfilerindeki audio (ses) girişleri arasında geçiş yapar.

 /  AMP butonu  AV amfisini açıp kapatır.

 /  TV butonu  TV’yi açıp kapatır.

3D butonu  TV’de 2D ve 3D modları arasında geçiş yapar. 
İşlem TV’ye bağlı olarak değişecektir. 

sayı butonları   Sayı girmek için kullanılır.

ˎ/CLEAR (Sil) butonu  Girilen sayıları siler. 
 Bir dijital yayın altkanalı için ondalık sayı girer.

TIME (Zaman) butonu  Bir filmin tamamının ya da o bölümünün başlayalı ne kadar 
olduğuna ve bitmesine ne kadar kaldığına bakmak için kullanılır. 

 Girilen kanal numarasını onaylamak için kullanılır. 
-/- - butonu   İki veya daha fazla basamaklı kanal sayılarını girmek 

için kullanılır. 
AUDIO (Ses) butonu   Sesi değiştirir. 
SUBTITLE (Altyazı) 
butonu

  Altyazı dilleri arasında geçiş yapmak için kullanılır. 

ANGLE (Açı) butonu  Birden fazla açıdan kaydedilen sahnelerin olduğu BD’lerde 
bakış açısını değiştirir. 

 Geniş ekran moduna geçiş yapar. 

DEVICES (Aygıtlar) 
butonları

Renk butonları



DISPLAY (Göster) 
butonu

  O anda çalınmakta olan içeriğin durumunu ve içerik 
hakkındaki bilgileri görüntüler.

 Görüntüleme penceresi ayarlarını değiştirir. 
TOP MENU (Ana 
Menü) butonu

   Menüyü gösterir. 

POP UP/MENU (Açılan 
Menü/Menü) butonu

  Açılan menüyü ya da menüyü gösterir. 

RETURN (Geri Dön) 
butonu

   Bir önceki ekrana dönmek için kullanılır. 

Renk butonları   Her bir butona atanmış işlevleri gerçekleştirir. 
Atanmış işlevler çalınmakta olan içeriğe bağlı olarak değişebilir. 

Yön butonları    Öğe seçimi yapar. 
ENTER (Giriş) butonu    Bir seçim ya da tercihi onaylar.

 DUALSHOCK®3 wireless kontrol cihazındaki (ayrıca satılır) 
butonla aynı işlemi gerçekleştirir.

MUTE (Sesi Kapat) 
butonu*

  Sesi kapatır. 

VOL +/- butonu*   Ses seviyesini ayarlar.
CH +/- butonu   Kanal değiştirir.

 AV amfisinde kullanılırken, ses alanını değiştirir.

* PS3™ sistemini kullanırken TV’yi ya da AV amfisini kontrol etmek için herhangi bir DEVICES (Aygıtlar) 
butonuna basmanıza gerek yoktur. 

PS3™ sistemini kontrol etmek için kullanılan butonlar
Bu butonlar bir TV’yi ya da AV amfisini kontrol etmek için kullanılamazlar.

 EJECT butonu Diski çıkarır.

 buton işlemleri 
(diyagrama  bakın)

Butonlar bir wireless kontrol cihazının işlemlerinin aynılarını 
gerçekleştirir.

 PLAY (Oynat) butonu Kayıttan oynatmayı başlatır.

 PAUSE (Duraklat) 
butonu

Kayıttan oynatmayı geçici olarak durdurur.

 STOP (Durdur) 
butonu

Kayıttan oynatmayı durdurur.

PREV (Önceki), 
 NEXT (Sonraki) 
butonu

Bir önceki ya da sonraki bölüme gitmek için kullanılır. 

 INSTANT (Anlık), 
 INSTANT (Anlık) 

butonları

15 saniye geriye ya da ileriye götürür.
Kaç saniye olacağı uygulamaya bağlı olarak değişebilir.

 SCAN (Tara), 
 SCAN (Tara) 
butonları

Kayıttan oynatırken hızlı ileri ve hızlı geri alır.
Butona her basışınızda oynatma hızı değişir.

/  SLOW/STEP 
(Yavaş / Adımla), 
/ SLOW/STEP 
(Yavaş / Adımla) 
butonları

İçeriği bir anda bir kare göstererek oynatır. 
Butonu basılı tutarsanız, içerik ağır çekim biçiminde oynatılır.

İpuçları
 ˎ 		Kullanılan ürüne bağlı olarak, BD uzaktan kumandası bazı özellikleri kontrol edemeyebilir. 
Bazı butonlar çalışmayabilir ya da gösterilenden farklı işlevlere sahip olabilir. 

 ˎ 		Bazı içeriklerin, içerik geliştirici tarafından önceden ayarlanan kayıttan oynatma koşulları 
bulunabilir. Bu durumda, uzaktan kumandanın bazı buton işlemleri kullanılamayabilir.

 ˎ PS3™ sistemini BD uzaktan kumandasını kullanarak açmak için, PS3 sistem butonuna ve 
sonra PS3™ sistemini çalıştırmak için kullanılan herhangi bir butona basın.

Pil şarjı azsa
Pil şarjı az olduğu zaman, uzaktan kumanda düzgün biçimde çalışmayabilir ya da uzaktan 
kumandayı kullanabileceğiniz mesafe azalabilir. Bu durumlarda, her iki pili de yenileriyle değiştirin.

Bir TV ya da AV amfisinin çalıştırılması
BD uzaktan kumandasını bir TV ya da AV amfisini çalıştırmak için de kullanabilirsiniz. 
Kumanda kodunu kullanımda olan ürünle eşleştirecek biçimde ayarlayın. Sony dışındaki TV 
markaları için, önce kumanda kodunu ayarlamanız gerekir (aşağıdaki listeye 
başvurabilirsiniz). Yeni satın alınan bir BD uzaktan kumandası Sony markalı TV’ler ve AV 
amfilerle kullanılacak biçimde ayarlanmıştır. 
1 Bir DEVICES (Aygıtlar) butonuna basılı tutarken, CLEAR (Sil) butonuna basın. 

TV için TV butonuna, AV amfisi için de AMP butonuna basın. 

2 DEVICES (Aygıtlar) butonu yanıp sönerken üç basamaklı kumanda kodunu girin.
Sırayla tüm kodları deneyin ve TV ile AV amfiyi BD uzaktan kumandayla çalıştırmanızı 
sağlayan bir kodu seçin.

3 ENTER (Giriş) butonuna basın.
TV ya da AV amfisi kumanda kodu girildikten sonra, DEVICES (Aygıtlar) butonunun ışığı 
yanacaktır. Uzaktan kumandayla TV ya da amfiyi çalıştırıp çalıştıramadığınızı kontrol edin. 

Üreticilerin listesinde olmayan bir TV için kumanda kodunun girilmesi
Listede olmayan TV’ler için, kumanda kodunu manuel olarak girip, ilgili TV’yi BD uzaktan 
kumandanızla kontrol edebilirsiniz.
1  /  TV butonuna basılı tutarken CLEAR (Sil) butonuna basın.

TV butonu yanıp sönecektir.

2 BD uzaktan kumandasında birbiri ardına CH + butonu ve  /  TV butonuna basın.
TV’yi kontrol edecek hale gelene kadar bu işlemi tekrarlayın. CH + butonuna basmak 
sayıyı artırırken, CH – butonuna basmak sayıyı azaltır. 

3 ENTER (Giriş) butonuna basın.
TV kumanda kodu girildikten sonra, TV butonunun ışığı yanacaktır. Uzaktan kumandayla 
TV’yi çalıştırıp çalıştıramadığınızı kontrol edin.

Eğer sayı girilmemişse
3. adım sırasında, DEVICES (Aygıtlar) butonu hızlı biçimde üst üse beş kere yanıp sönerse ya 
da kodu girdiğiniz halde TV ya da AV amfinizi kontrol edemezseniz, farklı bir kodla tekrar 
deneyin (1. adımdan itibaren). 

Varsayılan ayarlara dönmek
İsteğe göre yapılmış tüm ayarları silip, varsayılan ayarlara geri dönebilirsiniz. 
1 Aşağıdaki butonlara gösterilen sırayla basıp, basılı tutun: MUTE (Sesi Kapat) butonu  

 ˎ/CLEAR (Sil) butonu  ENTER (Giriş) butonu
Tüm DEVICES (Aygıtlar) butonlarının ışıkları yanacak ve varsayılan ayarlara dönülecektir.

Özellikler

Güç kaynağı AAA boyutlu piller (2)

Dışsal boyutlar Yaklaşık 50.0 × 230.0 × 19.5 mm (g × y × d)

Kullanım sıcaklığı 5°C - 35°C

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.

TV üreticileri numara listesi  

Üretici Uzaktan Kumanda Kodu
SONY 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 

411, 412, 413, 414, 415, 416, 417
A
AKAI 456
AIWA 443, 444
Audiosonic 561
B
B&O 553
Blaupunkt 551
Brionvega 536, 537
BUSH 542, 543
C
Crown 457, 458
D
Daewoo 473, 474, 475, 476
Dual 552
E
Emerson 505
F
Fenner 538, 539
Ferguson 529, 530
G
Goldstar 472
Goodmans 540, 541
Grundig 517, 518, 519, 520, 521
H
Hansol 559
Hitachi 427, 428, 429, 430, 431
Hoher 549
Hyper 556
I
Inno-Hit 449
Irradio 554
J
JVC 436, 437, 438
K
Kendo 455
L
Lenco 547
LG 469, 470, 471
LOEWE 544, 545
Luxor 555
M
Mark 557
Matsui 450, 451, 452, 453, 454
Mitsubishi 432, 433, 434, 435
Mivar 522, 523
N
NEC 446
Nokia 509, 510, 511, 512, 513, 514
Nordmende 531, 532, 533
O
Oceanic 514
Okano 450
ORION 447, 448



Üretici Uzaktan Kumanda Kodu
P
Panasonic 418, 419, 420, 421, 422
Philips 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508
Pioneer 445
R
Roadstar 426, 560
S
SABA 526, 527, 528
SAMSUNG 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
Sanyo 439, 440
Schneider 546, 547, 548
Seleco 524, 525
SEG 505, 547
Sharp 441, 442
T
Telfunken 526, 534, 535
Thomson 515, 516
Toshiba 423, 424, 425, 426
U
UNITED 549, 550
V
VIETA 558

AV amfisi ayarlama numaralarının listesi 

Üretici Uzaktan Kumanda Kodu

SONY 601, 602, 603
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