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UYARILAR

Bu sistem elektrik prizine bağlı olduğu sürece, sistemin 
kendisi kapatılsa bile, AC elektrik bağlantısı kesilmez.

Yangın riskini azaltmak için, aygıtın havalandırma 
deliklerini gazete, masa örtüsü, perde, vb. ile kapatmayın.
Yanan mumları veya diğer açık alev kaynaklarını 
aygıtın üzerine yerleştirmeyin.

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, 
aygıta sıvı damlamasına veya sıçramasına izin vermeyin 
ve vazo gibi sıvıyla dolu nesneleri aygıtın üzerine 
yerleştirmeyin.

Elektrik fişi sistemin AC güç kaynağı bağlantısını 
kesmek için kullanıldığından, sistemi kolay ulaşılabilen 
bir AC prizine bağlayın. Sistemde bir anormallik fark 
ederseniz, elektrik fişini AC prizinden derhal çekin.

Cihazı kitaplık veya gömme dolap gibi kapalı bir yere 
kurmayın.

Pili ve pilin takılı olduğu aygıtı doğrudan güneş ışığı 
veya ateş gibi aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

DİKKAT
Pilin yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama 
riski bulunmaktadır.
Sadece aynı veya eşdeğer tip pille değiştirin.

Marka plakası dış yüzeyin alt kısmında yer alır.

Uyarılar
AC adaptörü ve AC güç kablosunun 
kullanımı
• Diğer tüm bağlantıları yapmadan sistemin AC güç 

kablosunu elektrik prizine bağlamayın. TV ve diğer 
bileşenleri sisteme bağlanmadan önce elektrik 
bağlantısının kesildiğinden emin olun.

• AC güç kablosunu voltaj transformatörüne veya 
enversöre bağlamayın. AC güç kablosunun yurt 
dışında kullanım için voltaj transformatörüne veya 
otomobilde kullanım için enversöre bağlanması AC 
adaptöründe ısı oluşumuna neden olup, yanıklara veya 
arızaya yol açabilir.

• Birlikte verilen AC adaptöründen veya AC güç 
kablosundan başka bir AC adaptörü veya AC güç 
kablosu kullanmayın. Kabloda değişiklik yapmayın.

• AC güç kablosunun fişine ıslak ellerle dokunmayın.
• Elektrik prizine takılıysa, şimşekli havalarda AC güç 

kablosuna, AC adaptörüne veya sisteme dokunmayın.
• Kablonun üstüne ağır eşyalar koymayın.
• AC güç kablosunu ısı kaynaklarının yakınına 

yerleştirmeyin ve ve kabloyu sıcaklığa maruz 
bırakmayın.

• Sistemi temizlemeden veya taşımadan önce ya da 
uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız AC güç 
kablosunu elektrik prizinden çıkarın. Çıkarırken, 
güç kablosunu fişinden sıkıca tutarak düz bir şekilde 
elektrik prizinden çekin. Hiçbir zaman kablodan 
tutarak veya yana doğru çekmeyin.

Kullanım
• Sistemin kullanım sırasında ısınması, bir arıza 

değildir. Bu sistemi sürekli olarak yüksek ses 
düzeyinde kullanırsanız, ünitenin arka ve alt 
kısımlarında sıcaklık önemli derecede yükselecektir. 
Elinizin yanmaması için sisteme dokunmayın.

• Isı oluşmasını önlemek ve sistemin kullanım ömrünü 
uzatmak için, sistemi yeterli havalandırmanın olduğu 
bir yere yerleştirin.

• Sistemi dengesiz, eğimli veya titreşimli yüzeylere 
yerleştirmeyin.

• Sistemi, CRT (tüplü) TV, VCR veya kaset çalar 
gibi cihazların yakınına yerleştirmeyin. (Sistem, 
CRT (tüplü) TV, VCR veya kaset çalarla birlikte 
kullanılıyorsa ve bu cihazların çok yakınına 
yerleştirilirse parazit oluşabilir ve görüntü kalitesi 
zarar görebilir. Bu durum özellikle ev içi anten 
kullanıldığında ortaya çıkmaktadır.) (Dış anten 
kullanılması önerilir.)
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• Sistem, TV’nin yakınına kurulabilmesi için manyetik 
korumaya sahiptir. Bununla birlikte, bazı TV 
türlerinde renk bozuklukları gözlenebilmektedir. Renk 
bozukluğu gözlenmesi durumunda, TV’yi kapatın 
ve 15 - 30 dakika sonra tekrar açın. Renk bozulması 
tekrar gözlenirse, sistemi TV’den uzak bir yere 
taşıyın.

• Yaralanmaya neden olabileceğinden veya sisteme 
zarar verebileceğinden sistemi kaldırmak veya 
tutmak için arka taraftaki delikleri kullanmayın ve 
parmaklarınızı veya ellerinizi bu deliklere sokmayın.

• Yüzeyin lekelenmesine veya renginin kaybolmasına 
neden olabileceğinden, sistemi özel işlem uygulanan 
(parafin, yağ veya cila gibi bileşenlerle) yüzeylere 
yerleştirirken dikkatli olun.

Temizleme
Ürünün dış yüzeyinin bozulmasını veya renginin 
kaybolmasını önlemeye yardımcı olmak için aşağıdaki 
talimatları uygulayın.
• Yumuşak ve kuru bir bezle silin.
• Ürünün dış yüzeyinde uzun süre lastik veya vinil 

malzeme bırakmayın.
• Çözücüler veya başka kimyasal maddeler 

kullanmayın. Kimyasal olarak işlenmiş temizleme 
beziyle silmeyin.
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Başlarken

Ambalajı açma

B
aşlarken

• Surround ses sistemi (1) • Uzaktan kumanda  
(RM-ANU095) (1)

• AC adaptörü (1)
• AC güç kablosu (1)
• Kullanım kılavuzu  

(bu belge) (1)

• Optik dijital kablo (2,5 m) (1)

Uzaktan kumandayı hazırlama
Uzaktan kumandayı ilk kez kullanmadan önce, pil kutusunun yalıtım filmini çıkarın.  
(Pil fabrikada takılmıştır.)

Pili değiştirme
Pil normal kullanımda yaklaşık altı ay dayanır. Pilin şarjı azaldığında, uzaktan kumanda düzgün 
çalışmayabilir veya uzaktan kumandayı kullanabildiğiniz mesafe azalabilir. Bu durumda pili değiştirmek 
için aşağıdaki prosedürü uygulayın.

1 Çıkıntıya bastırarak ve yuvayı tırnağınızla dışarı çekerek pil bölmesini çıkarın.
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2 CR2025 pili, + tarafı yukarı bakacak şekilde yenisiyle değiştirin.

CR2025 lityum pil  
(ayrı satılır)

3 ‘Klik’ sesini duyana kadar pil bölmesini yerine itin.
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B
aşlarken

Parça adları ve işlevleri

Ön Kısım

VOLINPUT

A GÜÇ Göstergesi
Aşağıdaki şekilde yanar:
Yeşil: Sistem açık.
Işık yok: Sistem kapalı.

B Görüntü

C IR alıcısı 

Dikkat

•  IR alıcının doğrudan güneş ışığına veya aşırı 
ışığa maruz bırakılması, uzaktan kumandanın 
çalışmamasına neden olabilir.

D Güç butonu

E INPUT (Giriş) butonu
Giriş kaynağını seçmek için basın. 
Dijital giriş ve analog giriş arasında geçiş 
yapmak için INPUT (Giriş) butonuna arka 
arkaya basın.

F VOL + butonu / VOL – butonu

G Ses alanı butonu
Ses alanını seçmek için basın.
Butona her bastığınızda, ses alanı aşağıdaki 
şekilde döngüsel olarak değişir:
DYNAMIC (Dinamik) t STEREO t 
VIVID (Canlı) t STD (Standart) t 
DYNAMIC (Dinamik)… 
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Arka Kısım

Ekran

A Ses giriş konektörleri
PSP® (PlayStation®Portable) sistemi gibi ses 
çıkış cihazları uygun adaptör kablosu (ayrı 
satılır) kullanılarak bu girişe bağlanabilir.

B DIGITAL giriş konektörü
PS3™ sisteminden ses girişi sağlar.

C DC IN 18V konektörü

A Ses biçimi göstergeleri
Sisteme girilen ses biçimini gösterir.
AAC: MPEG-2 AAC

 PLII: Dolby Pro Logic II
 D: Dolby Digital

DTS
LPCM: Linear (Doğrusal) PCM

B NIGHT (Gece)
NIGHT (Gece) modunda yanar.

C OPT
Giriş “DIGITAL” (Dijital) seçeneğine 
ayarlandığında yanar.

D Mesaj görüntüleme alanı
Ses düzeyini, ayarlar menüsünü, ses alanını, 
seçilen giriş kaynağını, vb. görüntüler.
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B
aşlarken

A Güç butonu

B Display (Görüntüleme) butonu
Görüntüleme davranışını değiştirebilirsiniz.
“ON” (Açık) ve “OFF” (Kapalı) seçenekleri 
arasında geçiş yapmak için DISPLAY 
(Görüntüleme) butonuna basın. Varsayılan 
ayar “ON” (Açık) seçeneğidir.
• ON (Açık): Ekran açık kalır.
•  OFF (Kapalı): Ekran, sistemi 

çalıştırdığınızda bir kaç saniyeliğine belirir. 
Diğer zamanlarda, ekran kapalı kalır.

İpucu

•  Ses kapalıyken veya koruma işlevi çalışırken 
“DISPLAY” (Görüntüleme) işlevi “OFF” 
(Kapalı) seçeneğine ayarlanmış olsa bile ekran 
açık kalır.

C Yukarı butonu / Aşağı butonu
Ayarı seçmek için basın.

D ENTER (Giriş) butonu
Seçilen öğeyi girmek için basın.

E MUTING (Sessiz) butonu
Sesi geçici olarak kapatmak için basın.
“ON” (Açık) ve “OFF” (Kapalı) seçenekleri 
arasında geçiş yapmak için MUTING 
(Sessiz) butonuna arka arkaya basın.

F VOL + butonu / VOL – butonu

G Ses alanı butonları

H NIGHT (Gece) butonu

I DIALOG (İletişim) butonu

J RETURN (Geri dön) butonu
Menüde bir önceki öğeye dönmek veya 
menüden çıkmak için basın.

K MENU (Menü) butonu

L INPUT (Girdi) butonu

Uzaktan Kumanda
Surround ses sistemini birlikte verilen uzaktan kumandayla çalıştırabilirsiniz.

İpucu

• Uzaktan kumandayı surround ses sisteminin IR alıcısına ( ) doğrultun. 

NIGHT DIALOG MUTING

VOLSTEREODYNAMIC

VIVID STD

INPUT

MENU DISPLAY

RETURN ENTER
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Yerleştirme
Sistemi TV’nin önüne yerleştirin.

İpuçları

• Sistemin arka tarafı ile TV veya duvar arasında 5 cm veya daha fazla boşluk bırakın.
• TV’nin IR alıcısının önünü sistemle kapatmayın. Aksi takdirde, TV’yi kendisine ait uzaktan kumandayla 

çalıştıramayabilirsiniz.
• Kurulum sırasında sistemi kaldırmak veya tutmak için arka taraftaki delikleri kullanmayın.
• Sistemi düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin. İstenmeyen titreşimlere neden olabileceğinden sistemi açılı olarak 

yerleştirmeyin.
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PlayStation®3 sistemini bağlama

AC güç kablosunu bağlama

Bir optik kablo kullanarak PS3™ sisteminizin DIGITAL OUT (OPTICAL) ((Dijital Çıkış (Optik)) 
çıkışını surround ses sisteminizin DIGITAL (Dijital) giriş konektörüne bağlayın.

Diğer tüm bağlantıları yapmadan surround ses sisteminin güç kablosunu elektrik prizine takmayın.

1 AC güç kablosunu AC adaptörüne bağlayın.

AC adaptörü

AC güç kablosu

2 AC adaptörü konektörünü surround ses sisteminin arka tarafındaki DC IN 18V 
konektörüne takın.

3 AC güç kablosunu AC prizine takın.

Dikkat

• AC güç kablosunu bağladıktan sonra, sistemi açmak için güç butonuna basmadan önce yaklaşık 20 saniye bekleyin.
• Sistemi kolay ulaşılabilen bir elektrik prizine bağlayın. Sistemde bir anormallik fark ederseniz, fişi elektrik prizinden 

derhal çekin.

DIGITAL

Arka Kısım

Dijital Çıkış (Optik))
konektörü

Dijital optik kablo

PS3™ sistemi

B
aşlarken
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PS3™ sisteminin ses çıkışını ayarlama
1 PS3™ sisteminde XMB™ (XrossMediaBar) menüsünün  (Settings) (Ayarlar) 

bölümünün altında bulunan  (Sound Settings) (Ses Ayarları) öğesini seçin.

2 [Audio Output Settings] (Ses Çıkışı Ayarları) öğesini seçin.

3 [Optical Digital] (Optik Dijital) öğesini seçin.

4 Aşağıdaki çıkış biçimlerini seçin.
• Dolby Digital 5.1 Ch.
• DTS 5.1 Ch.
• AAC
• Linear (Doğrusal) PCM 2 Ch. 44.1 kHz
• Linear (Doğrusal) PCM 2 Ch. 48 kHz

PS3™ sisteminin sesini sistem ve TV’den verme

1 PS3™ sisteminde XMB™ menüsünün  (Settings) (Ayarlar) bölümünün altında 
bulunan  (Sound Settings) (Ses Ayarları) öğesini seçin. 

2 [Audio Multi-Output] (Çoklu Ses Çıkışı) öğesini seçin.

3 [On] (Açık) öğesini seçin.

İpuçları

• PS3™ sisteminin HDMI OUT (HDMI Çıkış) konektörü ve AV MULTI OUT (AV Çoklu Çıkış) konektörü aynı 
zamanda Linear (Doğrusal) PCM 2 ch çıkış sağlayabilir.

• Surround ses sistemini kullanırken, TV hoparlörünün ses düzeyini minimum seviyeye getirin. Surround ses sistemini 
kullanmayacağınız zaman, TV hoparlörünü istenilen ses düzeyine ayarlayın.

• [Audio Multi-Output] (Çoklu Ses Çıkışı) seçeneğini [On] (Açık) olarak ayarlamak için, PS3™ sistem yazılımının 
sürüm 3.30 veya üstü olması gerekir.
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PS3™ sisteminden ses çalma

Giriş kaynağını seçme

Surround ses efektinin 
keyfini çıkarma

INPUT

MENU DISPLAY

RETURN ENTER

INPUT 
(Girdi) 
butonu

“DIGITAL” (Dijital) veya “ANALOG” seçimini 
yapmak için INPUT (Girdi) butonuna basın.

Seçilen giriş kaynağı ekranda görüntülenir. 
“DIGITAL” (Dijital) ve “ANALOG” seçenekleri 
arasında geçiş yapmak için, INPUT (Girdi) 
butonuna arka arkaya basın.

Giriş kaynağı Oynatılabilir bileşen

DIGITAL  
(Dijital)

PS3™ sistemi DIGITAL (Dijital) 
giriş konektörüne bağlıdır.

ANALOG PS3™ sistemi ses giriş 
konektörlerine bağlıdır.

Bu sistem, PS3™ sisteminde oynanan oyunlara 
uygun surround ses efektleri üretebilir. Sistemin 
optimize edilmiş, önceden programlanmış ses 
alanlarından birini seçebilirsiniz. Varsayılan ayar 
“DYNAMIC” (Dinamik) seçeneğidir.

Kullanmak istediğiniz ses alanı butonuna 
basın.

Seçilen ses alanı ekranda görüntülenir.

Kullanılabilir ses alanları

Ses alanı Efekt

DYNAMIC 
(Dinamik)

Bu mod, düşük/yüksek frekanslara 
ve dinamik seslere sahip geniş bir 
ses aralığı sağlar.

STEREO Bu mod, tüm sesler için uygundur 
ve 2 kanallı stereo ses üreten video 
oyunları için optimize edilmiştir. 
Birden fazla kanal bir arada verilir.

VIVID (Canlı) Bu mod, geniş bir ses aralığı 
sağlar ve surround ses kanallarını 
güçlendirir.

STD (standart) Bu mod, ses dosyasını kayıt 
mühendisinin belirlediği bir dinamik 
aralıkla yeniden üretir.

İpucu

• Her bir giriş kaynağı için farklı bir ses alanı 
ayarlayabilirsiniz.

NIGHT DIALOG MUTING

VOLSTEREODYNAMIC

VIVID STDSes 
alanı 
butonları

P
S

3™
 sistem

inden ses çalm
a
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Diğer efektler

Düşük ses düzeyindeki (NIGHT 
(Gece) modu)) net sesin keyfini 
çıkarma
Bu özelliği kullanarak ses efektlerini ve 
konuşmaları düşük ses düzeylerinde bile net 
şekilde duymanın keyfini çıkarabilirsiniz. 
Varsayılan ayar “OFF” (Kapalı) seçeneğidir.

NIGHT DIALOG MUTING

VIVID STD

INPUT

MENU DISPLAY

RETURN ENTER

NIGHT 
(Gece) 
butonu

DIALOG 
(İletişim) 
butonu

“ON” (Açık) ve “OFF” (Kapalı) seçenekleri 
arasında geçiş yapmak için NIGHT (Gece) 
butonuna arka arkaya basın.

• ON (Açık): NIGHT (Gece) modu işlevini açar.
• OFF (Kapalı): İşlevi kapatır.

Ayarı seçmek için DIALOG (İletişim) 
butonuna basın.

Butona her bastığınızda, konuşma modu 
aşağıdaki şekilde döngüsel olarak değişir:
MID (Orta) t HIGH (Yüksek) t LOW 
(Düşük) t MID (Orta)… 

• LOW (Düşük): Konuşma düzeyini minimuma 
ayarlar.

• MID (Orta): Konuşma düzeyini standart 
seviyeye ayarlar.

• HIGH (Yüksek): Konuşma düzeyini 
maksimuma ayarlar.

Dikkat

• Ses alanı “STEREO” seçeneğine ayarlandığında,  
bu efekt devre dışı bırakılır.

Oyun içi konuşma ve ve 
anlatımları net şekilde dinleme 
(DIALOG (İletişim) modu)
Bu işlev oyun içi konuşma ve anlatımları 
mükemmel bir netlikte duymanıza olanak sağlar. 
Varsayılan ayar “MID” (Orta) seçeneğidir.

NIGHT DIALOG MUTING

VIVID STD

INPUT

MENU DISPLAY

RETURN ENTER
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MENU 
(Menü) 
butonu

Yukarı 
butonu 
/ Aşağı 
butonu
ENTER 
(Giriş) 
butonu

Sistem Ayarları

Menüyü Kullanma

S
istem

 A
yarları

NIGHT DIALOG MUTING

INPUT

MENU DISPLAY

RETURN ENTER

1 Menüyü açmak için MENU (Menü) 
butonuna basın.

2 Ayarlanacak öğeyi seçmek için, yukarı / 
aşağı butonlarına basın ve seçiminizi 
girmek için ENTER (Giriş) butonuna 
basın.

3 Menüyü kapatmak için menü butonuna 
basın.

Aşağıdaki öğeleri uzaktan kumandadaki MENU 
(Menü) butonuyla ayarlayabilirsiniz.  
Varsayılan ayarların altı çizilmiştir.

MENU (Menü)

SW LVL –6, –5, … 0, … +5, +6

ON
OFF

BASS –6, –5, … 0, … +5, +6

TREBLE –6, –5, … 0, … +5, +6

DRC

ON
OFF

SYNC

M/S
MAIN
SUB

DUAL

ON
OFF

DIMMER

ON
OFF

A.STBY

İpucu

• AC güç kablosunu çıkardığınızda, bu ayarlar saklanır.

Çeşitli ayarları düzenleme

 SW LVL (Subwoofer Düzeyi)
Subwoofer düzeyini ayarlayabilirsiniz.  
Varsayılan aralık 1 kademelik artışlarla “–6” 
- “+6” aralığıdır.

 DRC (Dinamik Aralık Kontrolü)
Ses dosyasının dinamik aralığını daraltır.  
Düşük ses düzeyinde oyun oynamak için 
kullanışlıdır. DRC, sadece Dolby Digital 
kaynaklar için geçerlidir.
ON (Açık):  Ses dosyasını kayıt mühendisinin 

belirlediği dinamik bir aralıkla 
yeniden üretir.

OFF (Kapalı):  Dinamik aralık sıkıştırması 
uygulanmaz.

 BASS (Bas)
Bas düzeyini ayarlayabilirsiniz. Ayar aralığı  
1 kademelik artışlarla “–6” - “+6” aralığıdır.

 TREBLE (Tiz)
Tiz düzeyini ayarlayabilirsiniz. Ayar aralığı  
1 kademelik artışlarla “–6” - “+6” aralığıdır.

 SYNC (Senkronizasyon)
Ses ile görüntü senkronize olmadığında bu işlevi 
kullanarak sesin gecikmesini sağlayabilirsiniz.
ON (Açık):  Ses ve görüntü arasındaki farkı 

ayarlar.
OFF (Kapalı): Ayarlama yapılmaz.

İpucu

• Bu işlevi kullanarak ses ve video arasındaki gecikmeyi 
mükemmel bir şekilde ayarlayamayabilirsiniz.
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 DUAL (Çift)
Sistem AC-3 çok katmanlı yayın sinyali 
aldığında çok katmanlı yayın sesinin keyfini 
çıkarabilirsiniz.
M/S:  Ana kanalın çıkışı sol 

hoparlörden, alt kanalın çıkışı sağ 
hoparlörden verilir.

MAIN (Ana):  Sadece ana kanalın sesini verir.
SUB (Alt):  Sadece alt kanalın sesini verir.

 DIMMER (Ayarlı Kısma Butonu)
Ekran parlaklığı 2 düzeyden birine ayarlanabilir.
ON (Açık):  Soluk.
OFF (Kapalı): Normal.

 A.STBY (Otomatik Bekleme)
Bu özelliği kullanarak güç tüketimini 
azaltabilirsiniz. 30 dakika boyunca ses çıkışı 
olmadığında surround ses sistemi otomatik olarak 
bekleme moduna girer.
ON (Açık):  “A.STBY” (Otomatik Bekleme) 

modunu açar.
OFF (Kapalı): İşlevi kapatır.

İpucu

• Sistem aktif bekleme moduna girmeden önce ekranda 
yaklaşık iki dakika boyunca “A.STBY” (Otomatik 
Bekleme) ibaresi yanıp söner.
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Ek Bilgiler

Sorun giderme

E
k B

ilgiler

Sistemi çalıştırmakta zorluk çekiyorsanız,  
bu bölümü gözden geçirin. Ayrıca, http://eu.
playstation.com/help-support adresini ziyaret 
edebilirsiniz. Sorun devam ederse, yardım için 
SCEE Müşteri Hizmetleriyle (arka kapak) 
iletişim kurun.

GÜÇ

Güç açılmıyor.
• AC adaptörü ve AC güç kablosunun sıkıca 

takılıp takılmadığını kontrol edin.

Sistem otomatik olarak kapanıyor.
• Otomatik bekleme işlevi devrededir  

(sayfa 16).

SES

Dolby Digital ve DTS çoklu kanal yeniden 
üretilemiyor.

• Blu-ray Disc, DVD, vb.’nin, Dolby 
Digital ve DTS biçiminde kaydedilip 
kaydedilmediğini kontrol edin.

• PS3™ sisteminin  (Settings) (Ayarlar) 
  (Sound Settings) (Ses Ayarları) 

bölümündeki [Audio Output Settings] (Ses 
Çıkışı Ayarları) öğesinin doğru ayarlanıp 
ayarlanmadığını kontrol edin (sayfa 12). 

Surround efekti üretilemiyor.
• Dijital sinyale bağlı olarak, surround işleme 

çalışmayabilir (sayfa 13).

Ses, görüntüden geç geliyor.
• “SYNC” (Senkronizasyon) öğesi “ON” 

(Açık) seçeneğine ayarlandıysa, “OFF” 
(Kapalı) seçeneğine ayarlayın.

Sistemden ses gelmiyor veya PS3™ sisteminin 
sesi çok düşük geliyor.

• VOL + butonuna basın ve ses düzeyini 
kontrol edin.

• Ses kapatma işlevini iptal etmek için 
MUTING (Sessiz) veya VOL + butonuna 
basın.

• Giriş kaynağının doğru seçilip seçilmediğini 
kontrol edin.

• Sistem ve PS3™ sistemini birbirine bağlayan 
kablonun tamamen takılı olup olmadığını 
kontrol edin.

Ses kesiliyor veya parazit var.
• “Bu sistem tarafından desteklenen dijital giriş 

biçimleri” bölümünü kontrol edin (sayfa 18).

Uzaktan kumanda çalışmıyor
• Uzaktan kumandayı surround ses sisteminin 

IR alıcısına  doğrultun. 
• Uzaktan kumanda ve sistem arasındaki tüm 

engelleri kaldırın.
• Uzaktan kumandanın pili zayıfsa, yenisiyle 

değiştirin.
• Uzaktan kumandada doğru girişi 

seçtiğinizden emin olun.

DİĞER

Ekranda “PROTECT” (Koruma) ibaresi 
görüntüleniyor.

• Gücü kapatmak için güç butonuna basın. 
“STANDBY” (Bekleme) ibaresi kaybolduktan 
sonra, havalandırma deliklerinin kapalı olup 
olmadığını kontrol edin.

Surround ses sistemi yukarıdaki 
önlemleri uyguladıktan sonra hala 
düzgün çalışmıyorsa

• Aşağıdaki prosedürü uygulayarak sistemi 
sıfırlayın.

1 Gücü açmak için güç butonuna basın.

2 INPUT (Giriş) butonuna ve VOL – 
butonuna basarken, güç butonuna 
basın.
“RESET” (Sıfırlama) ibaresi görüntülenir ve 
sistem sıfırlanır. Menü, ses alanı, vb. ayarları, 
varsayılan ayarlara döner.
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Özellikler
Bu sistem tarafından desteklenen dijital 
giriş biçimleri

Bu sistem tarafından desteklenen dijital giriş 
biçimleri şunlardır:

• Dolby Digital
• DTS
• MPEG-2 AAC
• Linear (Doğrusal) PCM (2ch)*

*  Linear (Doğrusal) PCM 48 kHz’den büyük 
örnekleme frekanslarını kabul etmez.

Amplifikatör bölümü
POWER OUTPUT (Güç Çıkışı (referans))
L (Sol) / R (Sağ):  10 W 

(kanal başına 6 ohm,  
1 kHz’de)

Subwoofer:  15 W + 15 W (8 ohm,  
100 Hz’de)

Hoparlör
Ön hoparlör ünitesi
Hoparlör sistemi  Tam aralıklı, bas refleks
Hoparlör üniteleri  50 mm × 90 mm
Nominal empedans 6 ohm
Subwoofer ünitesi
Hoparlör sistemi  Subwoofer sistemi, pasif 

radyatör türü
Hoparlör üniteleri  65 mm × 2 (subwoofer) 

65 mm × 4 (pasif radyatör)
Nominal empedans 8 ohm

Genel
Girişler  Analog (1) 

Dijital (Optik) (1)
Güç gereksinimleri  18 V DC (2,6 A) (birlikte 

verilen AC adaptörü 
kullanılarak 100 V - 240 V 
AC, 50/60 Hz)

Güç tüketimi  Bekleme modunda: 0,5 W 
veya daha az

Ana ünite
Boyutlar (yaklaşık)  720 mm × 85 mm × 87 mm 

(g/y/d)
Ağırlık (yaklaşık) 2,4 kg.

AC adaptörü
Giriş  AC 100V - 240 V, 50/60 Hz
Çıkış DC 18 V, 2,6 A
Boyutlar (yaklaşık)  121 mm × 53 mm × 33 mm 

(g/y/d)
Ağırlık (yaklaşık) 240 g

Tasarım ve özelliklerde önceden haber verilmeksizin 
değişiklik yapılabilir.
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E
k B

ilgiler
Bu ürün, ulusal ihracat denetimi yasalarının kapsamında 
olabilir. Bu ürünle ilgili olarak, bu mevzuatın ve diğer 
tüm ilgili yasaların gerekliliklerini eksiksiz olarak yerine 
getirmeniz gerekmektedir.

Avrupa’daki müşteriler için

Bu ürünün üreticisi, Sony Computer Entertainment Inc., 
2-6-21 Minami-Aoyama, Minatoku Tokyo, 107-0062 
Japonya şirketidir.
EMC ve ürün güvenliğinin Avrupa’daki 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, 
İngiltere tarafından dağıtılmaktadır.

Elektrikli ürünlerimiz, pillerimiz veya paketlerimiz 
üzerinde bu iki simgeden birinin bulunması, Avrupa’da 
söz konusu elektrikli ürünün veya pilin genel ev atığı 
sistemine atılmaması gerektiği anlamına gelir. Ürünü 
veya pili doğru şekilde imha etmek için lütfen bunları 
yürürlükteki elektrikli ürün/pil atığı gerekliliklerine 
uygun şekilde atın. Bu şekilde, doğal kaynakların 
korunmasına ve elektrikli malzemelerin işlenmesi ve 
atılması konusundaki çevre koruma standartlarının 
geliştirilmesine yardımcı olursunuz. Bu simge piller 
üzerinde ek kimyasal simgelerle birlikte kullanılabilir. 
Pil %0,0005 ve üstü cıva veya %0,004 ve üstü kurşun 
içeriyorsa, cıva (Hg) veya kurşun (Pb) için kimyasal 
simgeler görünecektir.

GARANTİ
Üreticinin garantiye yönelik ayrıntıları için lütfen 
PlayStation®3 sisteminin yönerge el kitabına başvurun.

Telif hakkı ve ticari markalar
“2”, “PlayStation” ve “PSP”, Sony Computer 
Entertainment Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.
“ ” aynı şirketin ticari markasıdır.

“XMB” ve “xross media bar”, Sony Computer 
Entertainment Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

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

Manufactured under license from Dolby Laboratories. 
Dolby, Pro Logic, the “AAC” logo, and the double-D 
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 
& other U.S. and worldwide patents issued & pending. 
DTS and the Symbol are registered trademarks & DTS 
Digital Surround and the DTS logos are trademarks of 
DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc.  
All Rights Reserved.
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