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Kullanımdan önce

Bu el kitabını ve uyumlu donanımın el kitaplarını dikkatli bir şekilde okuyun. 
Yönergeleri ileride başvurmak üzere saklayın.

Önlemler

Güvenlik
 ˎ Ürünü küçük çocukların erişemeyeceği bir yere koyun. Küçük çocuklar ürüne 
zarar vererek bozulmasına neden olabilir, küçük parçaları yutabilir veya 
kendilerini ya da başkalarını yanlışlıkla yaralayabilir.

Kullanım
 ˎ Metal nesneleri ürünün USB konektörüne temas ettirmeyin.
 ˎ Ürünü atmayın, düşürmeyin veya güçlü fiziksel darbelere maruz bırakmayın.
 ˎ Ürünün üzerine hiçbir nesne koymayın. Ürünün üzerine basmayın.
 ˎ Ürünü sabit olmayan, eğimli veya titreşime maruz kalan bir zeminin üzerine 
koymayın.

 ˎ Ürünün içine sıvı veya küçük cisimlerin girmesine izin vermeyin. 
 ˎ Ürüne ıslak ellerle dokunmayın.
 ˎ USB konektörünün içine dokunmayın ya da yabancı nesneler sokmayın.
 ˎ Ürünü asla sökmeyin veya üründe değişiklik yapmayın.

Dış yüzey koruması

Ürünün dış yüzeyinin bozulmasını veya renginin solmasını önlemeye yardımcı 
olmak için aşağıdaki yönergeleri uygulayın.

 ˎ Ürünün dış yüzeyinde uzun süre lastik veya vinil malzeme bırakmayın.
 ˎ Ürünü temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın. Çözücü maddeler veya 
başka kimyasal maddeler kullanmayın. Kimyasal işleme tabi tutulmuş bir 
temizlik beziyle silmeyin.
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Depolama koşulları

 ˎ Ürünü yüksek sıcaklıklara, yüksek neme veya doğrudan güneş ışığına maruz 
bırakmayın.

 ˎ Ürünü, özellikle sıcak havada pencereleri kapalı olan bir arabanın içinde 
bırakmayın.

 ˎ Ürünü toza, dumana veya buhara maruz bırakmayın.

Kablosuz adaptörü ilk kez kullanma

Kablosuz adaptörü Windows® PC veya Mac’e bağladığınızda, DUALSHOCK®4 
kablosuz kontrol cihazını kullanarak uyumlu uygulamaları kontrol edebilirsiniz.  
Uyumlu uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi playstation.com/ds4-adaptor 
adresinde bulunabilir.
İlk kullanımdan önce kontrol cihazı ile kablosuz adaptörü eşleştirmeniz gerekir.

1 Kablosuz kontrol cihazının kapalı olduğundan emin olun.
Işıklı çubuk yanıyorsa kapanana kadar  (PS) düğmesine basın. USB 
kablosu, kontrol cihazına bağlıysa çıkarın.

2 Kablosuz adaptörü Windows® bilgisayarınız veya Mac cihazınızın USB 
bağlantı noktasına takın.
Kablosuz adaptörün durum göstergesi yavaş yavaş yanıp söner.

3 Kablosuz adaptöre ok yönünde en az 3 saniye boyunca basın.
Adaptör eşleştirme modundayken durum göstergesi hızlı hızlı yanıp söner.
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4 Kontrol cihazı üzerindeki SHARE düğmesini ve  (PS) düğmesini en az 
3 saniye boyunca basılı tutun.
Kontrol cihazı eşleştirme modundayken kontrol cihazının ışıklı çubuğu yanıp 
söner. Eşleştirme tamamlandığında, hem kablosuz adaptörün durum 
göstergesi hem de kontrol cihazının ışıklı çubuğu sabit renkte yanmaya başlar.

İpuçları
 ˎ Kablosuz adaptörle yalnızca tek bir kontrol cihazı eşleştirilebilir.
 ˎ Kablosuz adaptör; DUALSHOCK®4 kablosuz kontrol cihazını PlayStation®4 sistemine, 
PlayStation®Vita sistemine veya PlayStation®TV sistemine bağlamak için kullanılamaz.

Eşleştirilen kontrol cihazını kullanma

Eşleştirilen kontrol cihazını cihazınızla kullanmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1 Kablosuz adaptörü cihazınızın USB bağlantı noktasına takın. 
Kablosuz adaptörün durum göstergesi yavaş yavaş yanıp söner.

2 Kontrol cihazının üzerindeki  (PS) düğmesine basın.
Cihazlar bağlandığında, hem kablosuz adaptörün durum göstergesi hem de 
kontrol cihazının ışıklı çubuğu sabit renkte yanmaya başlar.

İpuçları
Kontrol cihazı kablosuz adaptöre bağlanamazsa aşağıdakileri deneyin:

 ˎ Kontrol cihazını kapatın ve kablosuz adaptörle yeniden eşleştirmeyi deneyin (adaptör 
başka bir kontrol cihazıyla eşleştirilmiş olabilir).

 ˎ Kontrol cihazını adaptöre yaklaştırın. İki cihaz arasındaki iletişimi engelleyebilecek 
fiziksel engeller olmadığından emin olun.

 ˎ Adaptör ve kontrol cihazının yakınındaki akıllı telefon veya tablet gibi Wi-Fi özellikli 
cihazları uzaklaştırın ya da kapatın.

Durum göstergesi

Işık durumu Adaptörün durumu

Sürekli Kullanımda

Hızlı hızlı yanıp sönüyor Eşleştirme modu

Yavaş yavaş yanıp sönüyor Bağlanmayı bekliyor



5

Adaptör kullanılmadığında

Kablosuz adaptörü cihazınızdan çıkarın.

Özellikler

Giriş gücü değeri DC 5  V, 100 mA

Dış boyutlar Yaklaşık 18 × 9 × 75 mm 
(genişlik × yükseklik × derinlik) 

Ağırlık Yaklaşık 10 g

Çalışma sıcaklığı 5°C – 35°C

Üretildiği ülke Çin

Tasarımda ve teknik özelliklerde haber verilmeden değişiklik yapılabilir.

GARANTİ
Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren 12 ay süreyle üretici garantisi 
kapsamındadır. Tüm ayrıntılar için lütfen PS4™ paketi ile verilen garantiye bakın.

Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan 
Sony Interactive Entertainment Inc., tarafından ya da adına üretilmiştir 
+81-3-6748-2111.
Avrupa’ya ithal edilmiş ve 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, 
Birleşik Krallık adresinde bulunan Sony Interactive Entertainment Europe 
Limited tarafından dağıtılmıştır.
Uygunluk Beyanlarını yayınlamak ve hazırlamak için Yetkili Temsilci, Sony 
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 
Zaventem, Belgium.
İthalatcı Firma: Sony Eurasia Pazarlama A.Ş Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri 
Cad. Onur Ofis Park Plaza No:10 Umraniye 34768 İstanbul, Turkiye +90 216 
633 9800.

Avrupa ve Türkiye’deki müşteriler için.
R&TTE Direktifi “Resmi Olmayan Uygunluk Beyanı” açıklaması
Burada, Sony Interactive Entertainment Inc., bu ürünün 1999/5/EC sayılı 
Direktifin zorunlu şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan 
eder. Daha detaylı bilgi için lütfen şu URL adresine gidin: 
http://www.compliance.sony.de/
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AEEE Yönetmeliðine Uygundur
Bu simgeyi elektrikli ürünlerimizden veya ambalajlarından herhangi birinde 
görmeniz, ilgili elektrikli ürünün Avrupa’da ve Türkiye’de genel evsel atık olarak 
atılmaması gerektiği anlamına gelir. Doğru imha yöntemi için lütfen yetkili bir 
toplama tesisi aracılığıyla yürürlükteki elektrikli ürün/pil atığı yasalarına ve 
gerekliliklerine uygun şekilde atın. Elektrikli ürün atıkları, aynı türde yeni bir ürün 
almanız koşuluyla mağazalar aracılığıyla ücretsiz imha edilebilir. Ayrıca AB 
ülkelerindeki büyük mağazalar küçük elektronik ürün atıklarını ücretsiz 
toplayabilir. Lütfen bulunduğunuz bölgedeki mağazanın imha etmek istediğiniz 
ürün için böyle bir hizmet verip vermediğini sorun. Bu şekilde, doğal kaynakların 
korunmasına ve elektrikli malzemelerin işlenmesi ve atılması konusundaki çevre 
koruma standartlarının geliştirilmesine yardımcı olursunuz.
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“ ”, “PlayStation” ve “DUALSHOCK” Sony Interactive Entertainment Inc.ın tescilli 
ticari markaları veya ticari markalarıdır.

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

Windows is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in 
the United States and/or other countries.

Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

© 2016 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.


