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Bu ürünü kullanmadan önce birlikte verilen belgeleri dikkatle okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın.
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Uyarı
Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu aygıtı yağmur veya 
neme maruz bırakmayın.

Yangın ve elektrik çarpması tehlikelerinin önüne geçmek için konsolun üstüne 
suyla dolu bir kap koymayın.

Elektrik çarpmasından korunmak için cihazı açmayın. Sadece yetkili kişilerin 
servisine teslim edin.

Dikkat
Burada belirtilenlerin dışında kontroller veya ayarlar kullanmak veya 
işlemler yapmak tehlikeli şekilde radyasyona maruz kalmayla sonuçlanabilir.
Bu ürünle birlikte optik cihazların kullanımı, göze daha fazla zarar verecektir.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Bu araç, IEC60825-1: 2001’e göre SINIF 1 LAZER ürünü olarak 
sınıflandırılmıştır.

Bu cihaz test edilmiş ve 3 metreden (9.8 ft) kısa bağlantı kullanan EMC 
Yönergelerinde belirtilen sınırlar ile uyumlu olduğu belirlenmiştir.

Konsolu etrafındaki duvarlardan veya nesnelerden en az 10 cm (4 inç) uzağa 
yerleştirin. Konsolu duvarlara veya diğer nesnelere yakın yerleştirmek aşırı 
ısınmasına neden olabilir.

PlayStation®2 konsolunu çalıştırmadan önce dikkatli şekilde okuyun
Bazı insanlar gündelik hayatta flaş ışığı veya desenleri gördüklerinde sara nöbetine 
girebilirler. Bu kişiler televizyon izlerken veya DVD oyunlar veya PlayStation®2 
konsolunda oynanan oyunlar da dahil olmak üzere video oyunları oynarken nöbete 
girebilirler. Şimdiye kadar bir nöbete girmemiş olan oyuncularda da gizli sara 
bulunabilir. Eğer sara hastalığınız varsa veya televizyon izlerken veya video oyunu 
oynarken aşağıdaki belirtileri gözlemliyorsanız PlayStation®2 konsolunu
çalıştırmadan önce doktorunuza danışın: görme güçlüğü, kas seğirmesi, diğer 
istemsiz kas hareketleri, bilinç kaybı, zihinsel karışıklık ve/veya havale.

Yazılım uyumluluğu
Bazı PlayStation® veya PlayStation®2 biçimindeki yazılımlar bu konsolda, önceki 
PlayStation®2 veya PlayStation® konsollarından farklı çalışabilir veya bu konsolda 
gerektiği gibi çalışmayabilir. Daha fazla bilgi için, www.eu.playstation.com/ps2 
adresindeki Web sitemizi ziyaret edin.

10 cm (4 inç)

Bu ürünün üreticisi Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21 Minami-Aoyama, 
Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japonya. EMC ve ürün güvenliği için Yetkili Temsilci 
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya. 
Avrupa’da Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough 
Street, London, W1F 7LP tarafından dağıtılır.
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Önlemler
Güvenlik
Bu ürün güvenlik konusuna büyük önem gösterilerek tasarlanmıştır. Bununla 
birlikte, uygun şekilde kullanılmadığı taktirde her elektrikli cihazda yangın, 
elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olma tehlikesi bulunmaktadır.
Tehlikesiz şekilde çalışmasını sağlamak için aşağıdaki kurallara uyun:
• Tüm uyarı, önlem ve talimatlara uyun.
•  Eğer cihaz anormal bir şekilde çalışır ya da garip sesler veya kokular çıkarmaya 

başlarsa cihazı kullanmayı bırakın ve elektrik prizinden AC güç kablosunu 
hemen çıkarın.

• Ağ konektörüne asla bu kılavuzda belirtilenlerin dışında bir kablo takmayın.
•  Cihaz düzgün şekilde çalışmıyorsa tüm PlayStation® ve PlayStation®2 formatlı 

yazılım kılavuzlarında bulunan PlayStation® müşteri servisi yardım hattı 
numaralarından size uygun olanı arayın.

Kullanım ve dikkat edilmesi gereken hususlar
•  Ünite çalışıyorken düzgün şekilde aydınlatılmış bir odada ve televizyon 

ekranından yeterince uzak bir mesafede oynayın.
•  Konsolu uzun süre kullanmaktan kaçının. Göz yorgunluğunu önlemeye yardımcı 

olmak için oyun oynarken saatte bir 15 dakikalık bir ara verin.
•  Aşağıdaki belirtilerden birini hissettiğinizde konsolu kullanmayı hemen bırakın. 

Eğer durum devam ederse bir doktora başvurun.
 – Baş dönmesi, bulantı veya deniz tutmasına benzer bir his
 – Bitkin, rahatsız veya ağrıyan eller veya kollar
 – Bitkin, kuru veya ağrıyan gözler
• Konsolu su yakınında kullanmayın.
•  Konsol ve konsola bağlı olan aksesuarları, insanların takılıp düşebileceği bir yere 

veya zemine koymayın.
•  Konsol veya aksesuarlarını sağlam olmayan, eğimli veya sarsıntılı yüzeylere 

koymayın.
•  Konsol veya aksesuarları yüksek sıcaklıklı, yüksek nemli veya doğrudan  

güneş giren bir yere koymayın (sıcaklık aralığının 5 °C - 35 °C olduğu bir 
ortamda kullanın).

•  Konsolu, küçük, kapalı alanlar gibi havalandırması yetersiz yerlere koymayın, 
doğrudan duvara yaslamayın veya ince halı veya yatak örtüsü üzerine koymayın.

• Konsolu toz, duman veya buhardan koruyun. 

• Konsolun içine sıvı veya küçük maddelerin girmesini önleyin.
• Konsolun üzerine hiçbir nesne koymayın.
•  Konsol veya aksesuarların konektörlerine dokunmayın veya içine nesneler 

sokmayın.
•  Konsolun havalandırma deliklerinde toz birikmesine izin vermeyin. Düşük 

kuvvette bir elektrik süpürgesiyle tozu temizleyin.
•  Konsolu sadece yatay veya dikey konumda yerleştirin. Dikey konumda 

yerleştirirken konsolla uyumlu olan dikey standı (PlayStation®2 için) 
(SCPH-90110 E) (ayrı olarak satılmaktadır) kullanın. Ayrıca konsol açıkken 
konumunu değiştirmeyin.

•  Konsolun yerini veya konumunu değiştirirken konsol içinde disk bırakmayın.
• Disk dönerken diske dokunmayın.
• Disk kapağını el ve parmaklarınızı kıstırabilecek şekilde kapatmayın.
•  Bir DVD oynatmadan önce sağlanan talimatlara uygun olarak DVD oynatıcının 

ayarlarını yapın
•  Konsolu ve bağlantı kabloları da dahil tüm aksesuarlarını çocuklardan uzak tutun.

AC güç kablosunun kullanımı
• Islak ellerle AC güç kablosunun fişine dokunmayın.
•  Elektrik fırtınası sırasında konsol veya konsola bağlı olan aksesuarlara 

dokunmayın.
•  Uzun süreli bir temas düşük sıcaklık yanıklarına sebep olabileceğinden konsol 

açıkken konsol veya AC adaptörüne uzun süre dokunmayın.
•  Güvenli çalışmasını sağlamak için AC güç kablosunu düzenli olarak kontrol edin. 

Eğer hasar görmüşlerse hemen kullanmayı bırakın ve tüm PlayStation® ve 
PlayStation®2 formatlı yazılım kılavuzlarında bulunan PlayStation® müşteri 
servisi yardım hattı numaralarını arayın.

•  Konsolla birlikte gelen AC güç kablosu dışında başka bir güç kablosu 
kullanmayın.

•  Bir elektrik prizine takmadan önce güç fişinde toz veya tüy olmadığından emin 
olun. Eğer fiş kirlenmişse bağlamadan önce kuru bir bezle silin.

•  Konsoldaki konektörlerin etrafında toz veya yabancı madde birikmesine izin 
vermeyin. Kabloları bağlamadan veya fişe takmadan önce, kabloların 
konektörlerinde veya duvar prizinin soketinde de toz veya yabancı madde olup 
olmadığını kontrol edin. Konektörlerde toz veya başka maddeler bulunması 
yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



4

•  Konsolu temizlemeden veya yerini değiştirmeden önce veya konsolu uzun bir 
süre boyunca kullanmayı düşünmüyorsanız AC güç kablosunun elektrik prizi ile 
olan bağlantısını kesin. Bağlantıyı keserken güç kablosunu fişinden tutun ve 
doğrudan çekerek elektrik soketinden çıkarın. Asla kablodan tutup veya bir açıyla 
çekip çıkarmayı denemeyin.

• AC güç kablosunu bir gerilim transformatörüne veya redresöre bağlamayın.

Analog kontrol cihazının (DUALSHOCK®2) titreşim işlevini destekleyen 
yazılımı kullanırken
El veya kollarınızdaki kemik, eklem veya kaslarda herhangi bir rahatsızlık veya 
incinme varsa titreşim fonksiyonunu kullanmayın. Çoğu durumda titreşim 
fonksiyonu yazılımın seçenekler menüsünden “Off” konumuna getirilebilir.

Ağ (Yerel Alan Ağları hariç)
• Bir ağa bağlanmak için geniş bantlı Internet bağlantısı gerekir.
•  PlayStation®2 konsolunuzu ağa bağlarken, Internet servis sağlayıcısı ek kullanım 

ücreti alabilir. Bazı durumlarda kullanım ücretleri beklenenden yüksek olabilir. 
Ayrıntılar için servis sözleşmenizdeki bilgilere bakın veya Internet servis 
sağlayıcınızla bağlantı kurun.

•  Ebeveynlerin güvenli ve sorumlu Internet kullanımını sağlaması için çocukların 
çevrim içi oyunlarını izlemeleri önerilir.

Ethernet kablosuyla bağlanma
Ağ konektörüne aşağıdaki tipte Ethernet kablosu veya telefon kablosu bağlamayın:
• 10Base-T/100Base-TX ağı ile kullanmaya uygun olmayan Ethernet kabloları
• Standart telefon hatları
• ISDN (dijital) uyumlu telefon veya veri hattı
• PBX telefon hatları
• Diğer “bilinmeyen” tipte telefon hatları

Disklerde dikkat edilmesi gerekenler
• Diski tutarken disk yüzeyine dokunmayın, diski kenarlarından tutun.
• Diskler üzerine kağıt veya bant yapıştırmayın ve diskler üzerine yazmayın.
•  Disk üzerindeki parmak izleri, kir veya çizikler görüntüyü bozabilir veya ses 

kalitesini düşürebilir. Her zaman dikkatli şekilde tutun ve kullanmadan önce 
disklerin temiz olduklarından emin olun.

•  Diskleri ısı kaynaklarının yanında, doğrudan güneş ışığında veya fazla nemli 
ortamlarda bırakmayın.

•  Kullanılmadıklarında diskleri kutularında saklayın.
•  Diskleri, merkezden dışarıya doğru hafif şekilde yumuşak bir bez kullanarak 

temizleyin. Benzin gibi çözücüler, CD’ler için tasarlanmamış temizleyiciler veya 
vinil LP’ler için tasarlanmış anti statik spreyleri kullanmayın.

•  Düzensiz şekilli (örneğin, kalp veya yıldız şeklinde olan diskler) veya hasar 
görmüş, yeniden şekillendirilmiş ya da onarılmış diskleri kullanmayın.

Konsol ve beraberinde gelen aksesuarları demonte etmeyin
PlayStation®2 konsolunu ve aksesuarlarını ürün belgelerinde bulunan talimatlara 
uygun olarak kullanın. Konsolun incelenmesi veya üzerinde değişiklik yapılması 
veya devre konfigürasyonunun analizi ve kullanımı konusunda izin verilmemiştir. 
PlayStation®2 konsolunun içinde kullanıcı tarafından tamir edilebilecek hiçbir 
parça bulunmamaktadır. Konsolun demonte edilmesi garantinin geçersiz olması 
anlamına gelecektir. Ayrıca elektrik çarpması tehlikesinin dışında lazer 
radyasyonuna maruz kalma riski de bulunmaktadır.

Konsol bir plazma veya projeksiyon* televizyona bağlandığında
Uzun bir sure boyunca televizyon ekranında durağan bir görüntü bırakmaktan 
kaçının çünkü bu ekranda kalıcı bir iz bırakabilir.
* LCD ekran tipleri hariç

DVD veya CD oynatırken güvenlik üzerine not
Ses düzeyini aşırı bir düzeye ayarlarsanız, kulaklarınız zarar görebilir veya 
hoparlörlerde hasar meydana gelebilir. Ses düzeyini ayarlarken dikkat edin.

Nem yoğunlaşması
Eğer konsol veya disk doğrudan soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama getirilirse 
konsol içindeki lenste veya diskin üzerinde nem yoğunlaşabilir. Böyle olması 
halinde konsol düzgün şekilde çalışmayabilir. Bu durumda diski çıkarın ve konsolu 
kapatıp fişini çekin. Nem buharlaşana kadar diski takmayın (bu birkaç saat 
sürebilir). Konsol hala düzgün şekilde çalışmıyorsa tüm PlayStation® ve 
PlayStation®2 formatlı yazılım kılavuzlarında bulunan PlayStation® müşteri servisi 
yardım hattı numaralarını arayın.
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Temizleme
•  Güvenlik sebebiyle konsolu veya bağlı olan aksesuarları temizlemeden önce,  

1) konsolu kapatın, 2) konsolun fişini elektrik prizinden çıkarın ve 3) Ethernet 
kablosunu konsoldan çıkarın.

•  Konsolu temizlerken yumuşak, kuru bir bez kullanın. Ürünü temizlemek için 
ince tiner, çözücü veya kimyasal madde içeren toz bezi kullanmayın.

•  Disk kapağı içinde bulunan lense dokunmayın. Lensi tozdan korumak için diski 
takma veya çıkarma işlemleri haricinde disk kapağını kapalı tutun.

Dış yüzey koruması
Renkli alanların zarar görmesini önlemeye yardımcı olmak için aşağıdaki noktalara 
dikkat edin:
• Ürünün üstüne alkol, benzin, ince tiner veya diğer kimyasal maddeleri dökmeyin.
• Lastik veya vinil nesneleri konsolun dış yüzeyinin üstünde uzun süre bırakmayın.

Önceki PlayStation®2 modellerinden farkları
PlayStation®2 konsolunun bu sürümü, isteğe bağlı aksesuarlarla uyumluluk  
ve oyun yazılımını çalıştırma yöntemi konularında önceki modellerden farklı 
olabilir. Tüm ayrıntılar için www.eu.playstation.com/ps2 adresindeki Web 
sitemizi ziyaret edin.

Elektrikle çalışan ürünlerimizin, pillerimizin veya ambalajlarımızın üstünde bu 
sembollerden herhangi birinin bulunması, o elektrikli ürünün veya pilin Avrupa’da 
genel ev çöpü olarak atılmaması gerektiğini belirtir. Ürün ve pilin doğru şekilde 
atılması için, lütfen bunları elektrikli cihazların/pillerin atılmasına ilişkin geçerli 
yerel yasalara veya yükümlülüklere uygun olarak atın.
Böylece doğal kaynakların korunmasına yardımcı olursunuz ve elektrikli cihazların 
kullanılması ve atılmasıyla ilgili standartları yükseltmiş olursunuz.

Bu üründe güvenlik, performans veya veri bütünlüğünü sağlamak amacıyla kalıcı 
olarak yerleştirilmiş bir pil vardır. Ürünün kullanım ömrü süresince pilin 
değiştirilmesi gerekmez ve pil yalnızca uzman servis personeli tarafından 
çıkarılmalıdır. Pilin doğru şekilde atılmasını sağlamak için lütfen bu ürünü 
elektrikli cihazlara uygun şekilde atın.
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PlayStation®2 konsolunun belgeleri hakkında
PlayStation®2 konsolunun belgeleri aşağıdakileri içerir:

• Hızlı Başvuru (bu belge)
  Bu belge, konsolu kurma ve konsolda temel işlemleri yapmaya ilişkin bilgilerin 

yanı sıra güvenlik ve sorun giderme bilgilerini içerir.

• Kullanım Kılavuzu www.eu.playstation.com/manuals)
  Bu belgeye (PDF formatındadır) bir PC kullanarak Internet yoluyla erişilir ve 

konsolda gelişmiş işlemleri yapma hakkındaki bilgileri, teknik özellikleri ve 
diğer bilgileri içerir.

PlayStation®2 konsoluna ilişkin güncel bilgiler için  
www.eu.playstation.com/ps2 adresini ziyaret edin.

Pakette bulunanların kontrolü
Aşağıdaki tüm parçaların paket içinde olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir 
parça eksikse tüm PlayStation® ve PlayStation®2 formatlı yazılım kılavuzlarında 
bulunan PlayStation® müşteri servisi yardım hattı numaralarını arayın. 

• PlayStation®2 konsolu ...1
• Analog Kontrol Cihazı (DUALSHOCK®2) ...1
• AV kablosu ...1
• AC güç kablosu ...1
• Euro-AV konektör fişi ...1
• Basılı belgeler
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PlayStation®2 konsolunu kurma1
 Uyarı

• Diğer tüm bağlantıları yapmadan önce konsolun AC güç kablosunu elektrik prizine bağlamayın.
• Soket fişi cihazın yakınına takılmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

Kurulumdan önce
• Konsolu aşırı sigara dumanı veya toz bulunan yerlere yerleştirmeyin. Lens gibi dahili parçalarda kalan sigara artığı veya toz konsolun arızalanmasına sebep olabilir.
• PlayStation®2 konsolunu bağlamadan önce televizyonun kapalı olduğundan emin olun.

@/1 (açık/bekleme) göstergesi

Analog Kontrol Cihazı
(DUALSHOCK®2)

Televizyonun ses  
ve video girişleri

Sarı

Beyaz

Kırmızı

AV kablosu AC güç kablosu

Elektrik prizine* 

Güç kablosu elektrik prizine takılıyken,  
@/1 göstergesi konsolun bekleme moduna 
geçtiğini belirtmek için kırmızıya dönecektir.
*  Bazı bölgelerde elektrik prizinin fişi resimde 

gösterilenden farklıdır.

Ürünle birlikte verilen AV kablosundan başka bir kablo kullanıyorsanız bkz. “Birlikte verilen AV kablosundan başka bir kablo kullanırken” (  sayfa 14).

İpucu

PlayStation®2 konsoluna çeşitli USB cihazları bağlayabilirsiniz, ancak bunların tümü uyumlu değildir. Daha fazla bilgi için USB cihazıyla birlikte gelen talimatlara bakın.
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Euro-AV konektör fişini kullanırken
PlayStation®2 konsolunu televizyon üzerindeki Euro-AV konektörüne (SCART), Euro-AV konektör fişi ve AV kablosunu kullanarak bağlayın, AV kablosundaki renkli fişleri 
konektör fişindeki uygun yerlere taktığınızdan emin olun.

TV

Euro-AV konektör fişi

Euro-AV konektörüne

AV kablosu

AV MULTI OUT konektörüne
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Konsolu açma ve kapama2

Konsolu kapatma
@/1/RESET butonunu en az bir saniye basılı tutun. @/1 göstergesi konsolun bekleme moduna geçtiğini göstermek üzere kırmızıya dönecektir. 

İpucu

Bekleme modunda, konsola giden güç tümüyle kesilmez. Konsolu uzun süre kullanmayacaksanız kabloyu fişten çekin.

TV

Televizyonu açın ve uygun 
girişi seçin.

@/1 göstergesi

@/1 (açık/bekleme)/RESET butonuna basın.
@/1 göstergesi yeşile dönecektir.  
TV, konsoldan gelen çıkışı görüntüleyecektir.
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İçerik oynatma3
PlayStation®2 konsolunda oyun oynayabilir, DVD-Videoları oynatabilir ve ses CD’leri çalabilirsiniz.
Oynatmaya başlamak için diski takın.

Oyun oynamaya ilişkin talimatlar için bkz. “Oyun oynama” (  sayfa 11).
DVD’ler için bkz. “DVD izleme” (  sayfa 12).
Ses CD’leri için Kullanım Kılavuzu’na bakın (  sayfa 6).

Dolby Digital veya DTS ses çıkışı alma
Piyasada satılan optik dijital bir kablo (ses için) kullanarak PlayStation®2 konsoluna dijital bir ses cihazı bağlayın.
•  DVD-Videolardan ses çıkışı için: Kontrol panelinden (  sayfa 12),  (Ayarlar) t “Audio Setup” (Ses Ayarları) t “Audio Digital Out” (Dijital Ses Çıkışı) altındaki 

“Dolby Digital” veya “DTS” ayarını “On” (Açık) olarak değiştirin.
• Oyunlardan ses çıkışı için: Ayar yöntemi oyuna bağlı olarak değişir. Ayrıntılar için oyunla birlikte verilen talimatlara bakın.

@/1 (açık/bekleme)/RESET butonu

Kapağı açmak için A (aç) 
butonuna basın.

Disk kapağını kapatmak için kapağın 
ortasına hafifçe bastırın.

Diski konsola, etiketli tarafı yukarı 
gelecek şekilde yerleştirin.

Mod göstergesi

ANALOG mod butonu
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Oyun oynama
PlayStation®2 konsolunda PlayStation®2 ve PlayStation® formatlı yazılımları 
oynayabilirsiniz.

Oyunu başlatma
Oyunu başlatmak için diski yerleştirin.

Oyunu sıfırlama
@/1/RESET butonuna basın. Oyun oynarken yanlışlıkla @/1/RESET butonuna 
basmamaya dikkat edin çünkü bu durumda oyun sıfırlanacaktır.

Oyunu sonlandırma
Oyun verilerini kaydettikten sonra konsolu kapatın ve sonra diski çıkarın.

Analog Kontrol Cihazını kullanma (DUALSHOCK®2)
Analog Kontrol Cihazında (DUALSHOCK®2) basınca duyarlı butonlar ve 
çubuklar bulunmaktadır. Bu, butonlara basma gücüne veya analog çubuğu eğme 
açısına göre oyunu daha hassas şekilde kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca titreşim 
işlevine sahip, güç ileten bir kontrol cihazıdır.

Modlar arasında geçiş yapma
Oyuna bağlı olarak, analog kontrol cihazını dijital veya analog moda ayarlamanız 
gerekebilir. Analog moda (gösterge: kırmızı) geçmek için kontrol cihazındaki 
ANALOG mod butonuna basın. Dijital moda dönmek için ANALOG mod 
butonuna tekrar basın. Bazı oyunlar bu ayarı otomatik olarak yapar.

Bellek kartı kullanma
Bir bellek kartı (ayrıca satılır) kullanarak oyun verilerini kaydedip 
yükleyebilirsiniz. Ayrıca oyun verilerini silebilir veya bir bellek kartından diğerine 
kopyalayabilirsiniz.

Bellek kartı tipleri
İki tip bellek kartı vardır. Kullanılan yazılımla uyumlu bir bellek kartı seçin.

Bellek Kartı tipi Uyumlu yazılımlar Bellek miktarı

Bellek kartı (8MB) 
(PlayStation®2 için) 
(SCPH-10020 E)

PlayStation®2 formatlı yazılımlar Yaklaşık 8 MB

Bellek kartı 
(SCPH-1020 E)*
*  Bu ürün artık 

üretilmemektedir.

PlayStation® formatlı yazılımlar 15 bellek bloğu
(yaklaşık 120 KB)

MagicGate™, Sony Grup tarafından geliştirilmiş olan telif koruma teknolojisinin 
ismidir.

Bellek Kartını takma
Bellek kartını bellek kartı yuvasına takın. Bazı yazılımlar özel bir bellek kartı 
yuvası kullanılmasını gerektirir.

MEMORY CARD MEMORY CARD

Bellek kartı yuvaları
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Kaydedilmiş verileri kopyalama veya silme
Kaydedilmiş verileri silebilir veya verileri başka bir bellek kartına 
kopyalayabilirsiniz.
Öğeleri seçmek için yön butonlarını ve  butonunu kullanın.

1 Konsolda disk yokken konsolu açın ve bellek kartını takın.

2 “Browser” (Göz atıcı) seçeneğini seçin ve sonra kendisinden 
veri kopyalamak ya da veri silmek istediğiniz bellek kartını 
seçin.

3 Veri öğesinin simgesini seçin ve sonra “Copy” (Kopyala) veya 
“Delete” (Sil) seçeneğini kullanın.
İşlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Çevrimiçi oyun oynama
PlayStation®2 konsolunu bir ağa bağlayarak çevrim içi oyun oynayabilirsiniz.

Gereken öğeler
• Ağ uyumlu bir PlayStation®2 oyunu
• Geniş bant Internet servisi
• Piyasada satılan bir Ethernet kablosu
• Bir bellek kartı (8MB) (PlayStation®2 için) (ayrıca satılır)

Ağ konfigürasyonu oluşturma
Çevrim içi oyun oynarken, Ethernet kablosunu ağ konektörüne takın ve sonra bir 
ağ konfigürasyonu oluşturun. Ağ konfigürasyonu oluşturmak için çevrim içi oyunla 
birlikte verilen talimatlara bakın.

DVD izleme
PlayStation®2 konsolunda DVD oynatabilirsiniz.

DVD’yi başlatma
DVD’yi oynatmaya başlamak için diski takın.

DVD oynatıcıyı çalıştırma
SELECT (Seç) butonuna basın. Bir simge seçin.

SELECT
butonu

Ekranda 
kontrol paneli
görüntülenir.

Kontrol paneli öğeleri
Kontrol panelinde aşağıdaki öğeleri seçebilirsiniz.

Simge İşlevleri

Menu  
(Menü) DVD-Video menüsünü görüntüler

Top Menu  
(Ana Menü) DVD-Video menüsünü görüntüler

O Return  
(Geri)

DVD’nin menüsündeki bir önce seçilen ekrana 
döner

Audio Options  
(Ses Seçenekleri)

Birden fazla ses dosyasına sahip DVD’lerde ses 
seçeneklerini görüntüler ve değiştirir

Angle Options  
(Açı Seçenekleri)

Birden fazla açıyla kaydedilmiş DVD’lerde 
görüntüleme açılarını görüntüler ve değiştirir

Piyasada sayılan
Ethernet kablosu

AĞ konektörü
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Simge İşlevleri

Subtitle Options 
(Altyazı Seçenekleri)

Altyazı seçenekli DVD’lerde altyazı seçeneklerini 
görüntüler ve değiştirir

Go To  
(Git)

Seçili başlık, bölüm veya belirtilen zaman geçer ve 
oynatmaya başlar

Setup  
(Ayarlar)

Dil, resim kalitesi, Ebeveyn Kontrol seviyesi, ses, 
vb. gibi seçenekleri görüntüler ve değiştirir

Time Display 
(Zaman Gösterimi)

Mevcut başlık veya bölüm numarasını, geçen  
süreyi, vb. görüntüler

Help  
(Yardım)

Analog Kontrol Cihazındaki (DUALSHOCK®2) 
doğrudan buton işlevlerini görüntüler

Go to Chapter 
(Bölüme Git)

Oynatmak istediğiniz bölüm numarasını girmek 
için kullanılır

Previous/Next 
(Önceki/Sonraki)

Mevcut, önceki veya sonraki bölümün başına 
döner/atlar

Search  
(Ara) Ekranda oynatılanı hızlı şekilde geri/ileri sarar

Slow  
(Yavaş)

Yavaş çekimde oynatma/geri oynatma moduna 
geçer

Play  
(Oynat) Oynatmayı başlatır

Pause  
(Duraklat) Oynatmayı duraklatır

Stop  
(Dur)

Oynatmayı durdurur. Oynatma durdurulduktan sonra 
tekrar x (Dur) simgesi seçilirse, oynatmanın kaldığı 
yerden devam etmesi (son durdurulan noktadan 
oynatmaya başlama) için gerekli veriler silinir.

A-B Repeat (A-B 
Arasını Tekrarla)

Oynatma için bir sahne belirler ve ayarlanan 
sahneyi oynatmaya başlar

Shuffle Play  
(Karışık Oynat)

Başlık veya bölümleri rasgele sırayla oynatmaya 
başlar

Program Play 
(Programlı Oynat)

Başlık veya bölümleri programlanmış bir sırada 
oynatmaya başlar

Repeat Play  
(Tekrar Oynat)

Diskteki tüm başlıkların veya bir başlık veya bir 
bölümün tekrar tekrar oynatılmasını sağlar

Simge İşlevleri

Original/Play List 
(Orijinal/Oynatma 
Listesi)

DVD-RW diskler için (VR modu) oynatılacak olan 
Orijinal veya Oynatma Listesi içeriğini seçer

Clear  
(Temizle) Seçili numaraları veya oynatma modlarını sıfırlar

İpuçları

•  Kontrol paneli öğeleri hakkında daha fazla ayrıntı için Kullanım Kılavuzu’na 
bakın (  sayfa 6).

•  DVD oynatıcı DVD uzaktan kumandası (PlayStation®2 için) (ayrıca satılır) 
kullanılarak çalıştırılabilir.

•  Oynatmaya kalınan yerden devam edilirken bazı kontrol paneli seçenekleri 
seçilemez. Bu seçenekleri seçmek için kontrol panelinde x (Dur) simgesini 
seçerek ve oynatma durdurulduktan sonra tekrar x (Dur) simgesini seçerek 
oynatmaya kalınan yerden devam etmeyi iptal edin.
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Ebeveyn kontrolü ayarları

Ebeveyn kontrolü kısıtlamalarını ayarlama 
Kontrol panelinden  (Ayarlar) t “Custom Setup” (Özel Ayarlar) t “Parental 
Control” (Ebeveyn Kontrolü) seçeneğini seçin.
Parolayı kaydetmek veya girmek için ekrandaki talimatları izleyin. Parola 
kaydedildikten veya girildikten sonra, bölge ve ebeveyn kontrol seviyesini seçmek 
için çeşitli ekranlarda ilerleyin.

İpuçları

•  Bölge seçeneklerinde “Other” (Diğer) seçeneğini seçerseniz, bölge kodlarının 
listesi için Kullanım Kılavuzu’na bakın (  sayfa 6).

•  Ebeveyn kontrolü seviyesinde, değerin küçük olması kısıtlamanın daha fazla 
olması anlamına gelir.

•  Ebeveyn kontrolü ayarını silmek için seçeneği “Off” (Kapalı) ayarına getirin.
•  Parolanızı değiştirmek için ebeveyn kontrolü seçeneklerinden “Change 

Password” (Parolayı Değiştir) seçeneğini seçin ve işlemi tamamlamak için 
ekrandaki talimatları izleyin.

Ebeveyn kontrolü kısıtlamalarını geçici olarak kaldırma
DVD’yi oynatmaya başlayın. Sistem tarafından istendiğinde, “Yes”i (Evet) seçip 
ardından parolayı girin.

İpuçları

•  Ebeveyn kontrolü ayarını parola olmadan değiştiremezsiniz.
•  DVD oynatma durdurulduğunda ebeveyn kontrolü seviyesi varsayılan ayarına 

döner.
• Parolanızı unutursanız bkz. “Sorun giderme” (  sayfa 16).

Birlikte verilen AV kablosundan başka bir kablo 
kullanırken

Resim kalitesi kullanılan kablo tipine göre değişir. En iyi bağlantı yöntemini 
belirlemek için aşağıdaki bilgileri kullanın. Birlikte verilen AV kablosundan başka 
bir kablo kullanıyorsanız, o kabloyla birlikte verilen talimatlara bakın.

TV Kablo tipi

Bileşen video giriş konektörlü TV Bileşen AV kablosu (SCPH-10490)

Euro-AV (SCART) konektörlü TV Euro-AV Kablosu (SCPH-10142)

S VIDEO girişli TV S VIDEO kablosu (SCPH-10480)

Resim kalitesi skalası Yüksek kalite

 AV kablosu (pakete dahil)  S VIDEO kablosu  Bileşen AV kablosu

Bu skala sadece referans olarak kullanmak içindir. Ürün veya televizyonunuzun 
durumuna bağlı olarak görüntü kalitesi farklı olabilir. 
Euro-AV Kablosu kullanıldığında televizyonun AV bağlantısına bağlı olarak görüntü 
kalitesi değişebilir. Optimum görüntü kalitesi için Euro-AV kablosunu televizyondaki 
RGB uyumlu sokete bağlayın. Ayrıntılar için televizyon talimatlarına bakın.
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Uyumlu yazılımlar

DVD PlayStation®2 formatlı DVD-ROM

DVD-ROM (DVD-Video)

DVD+R / DVD+RW

DVD-R / DVD-RW (Video modu / VR modu)

CD PlayStation®2 formatlı CD-ROM

PlayStation® formatlı CD-ROM

CD-DA (Ses CD’si)

Notlar
•  Bazı diskler çizik, toz veya kayıt sırasında karşılaşılan sorunlar nedeniyle 

oynatılamayabilir.
•  Bu kılavuzun tamamında “DVD-Video” terimi DVD-R, DVDRW (Video modu), 

DVD+R ve DVD+RW disklerini ifade etmek için kullanılmıştır.
•  Bu ürünün ses CD’si çalma özelliği Compact Disc (CD) standardına uygun 

şekilde tasarlanmıştır. Son zamanlarda bazı müzik şirketleri müzik disklerini telif 
koruması teknolojisiyle kodlanmış halde satışa sunmaya başladılar. Bu müzik 
disklerinden bir kısmı CD standardıyla uyumsuzdur ve bu üründe çalışmayabilir.

•  Çift Katmanlı Disk (DualDisc), bir yüzünde DVD kaydı diğer yüzünde dijital  
ses kaydı bulunan iki taraflı bir disktir. Ancak ses kaydının bulunduğu taraf 
Kompakt Disk (CD) standardına uymadığından bu üründe kullanılabileceği 
garanti edilmez.

•  Yasa dışı kopyalanmış diskleri kullanmayın. Bunlar konsolun arızalanmasına 
veya zarar görmesine neden olabilir.

Bölge kodları
Bazı disklere her coğrafi satış bölgesi için “bölge kodu” verilir. Bu konsol 
aşağıdaki bölge kodlarına sahip diskleri oynatabilir.

Disk Bölge kodu

DVD 2
    

ALL

PlayStation®2 formatlı DVD-ROM
PlayStation®2 formatlı CD-ROM
PlayStation® formatlı CD-ROM

DVD-Videolar
Bu konsol yalnızca PAL yayın standardı için kaydedilmiş diskleri oynatabilir.

DVD-R, DVD-RW, DVD+R ve DVD+RW diskler
• Yalnızca sonlandırılmış diskler oynatılabilir.
•  Dijital bir yayından, CPRM (Kaydedilebilir Ortam İçin İçerik Koruma –  

Content Protection for Recordable Media) uyumlu DVD-RW disklere veya 
CPRM uyumlu DVD-R disklere kaydedilen kopya korumalı videolar bu 
konsolda oynatılamaz.
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Aksesuarlar
Opsiyonel aksesuar satın alırken bu PlayStation®2 konsolunun modeliyle uyumlu 
olanları almaya dikkat edin.

DVD uzaktan kumandası hakkında (PlayStation®2 için)
Yeni bir DVD uzaktan kumandası satın alırken, IR (kızılötesi) alıcı ünitesi 
içermeyen SCPH-10420 E model numarasını seçin (PlayStation®2 için).

Çoklu bağlantılar hakkında
Bu konsolla sadece çoklu bağlantı (PlayStation®2 için) (SCPH-70120 E) (ayrı 
olarak satılmaktadır) kullanılabilir. Başka model numaralarına sahip çoklu bağlantı 
ürünlerini bu konsola bağlamayın, bu ürünler konsola zarar verebilir.

Bu modelle uyumlu olmayan aksesuarlar
PlayStation® konsolu ve PlayStation®2 konsoluna ilişkin aşağıdaki aksesuarlar 
PlayStation®2 konsolunun bu modeliyle uyumlu değildir.

Model numarası Ürün adı

SCPH-10350 E Ağ Adaptörü (Ethernet) (PlayStation®2 için)

SCPH-10090 E Çoklu Bağlantı (PlayStation®2 için)

SCPH-1070 E Çoklu Bağlantı 

SCPH-10040 E Dikey stand (PlayStation®2 için)

SCPH-70110 E Dikey stand (PlayStation®2 için)

SCPH-10110 E Yatay stand (PlayStation®2 için)

-  S400 i.LINK konektörünü kullanan ürünler

Sorun giderme
PlayStation®2 konsolunu çalıştırmada sorunla karşılaşmanız durumunda bu bölümü 
okuyun. Sorun devam ederse yardım için garanti kartınızda bulunan numaradan 
PlayStation® servis hattını arayın.

Önce aşağıdakileri kontrol edin:
•  Konsolun açık olup olmadığını kontrol edin. Konsolu açmak için @/1/RESET 

butonuna basın (@/1 göstergesi yeşil olacaktır).
•  AC güç kablosunun fişinin elektrik prizine iyice oturup oturmadığını  

kontrol edin.
• Kabloların doğru ve sağlam şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin. 

Görüntü

TV ekranında görüntü yok.
,  Televizyonun giriş modunu konsolda kullanılan konektöre uygun olarak 

değiştirin.
,  Kabloyla ilgili bir sorun olabilir. PlayStation®2 konsoluyla uyumlu başka bir 

kablo kullanmayı deneyin.

Görüntü kararsız.
,  Konsolu TV’deki bileşen AV girişlerine bağlarken System Configuration 

(Sistem Yapılandırması) menüsündeki “Component Video Out” (Bileşen Video 
Çıkışı) seçeneğini “Y Cb/Pb Cr/Pr” olarak ayarlayın*. Ayarı yapmak için 
ürünle birlikte verilen AV kablosunu kullanın ve sonra bileşen AV kablosunu 
(ayrıca satılır) kullanarak TV’ye bağlayın.

	 *  Konsolu sadece RGB girişini destekleyen bir TV’ye bağlarken “Component Video Out” 
seçeneğini “RGB” olarak ayarlayın.

,  Konsol bir video oynatıcıya veya DVD kaydediciye bağlandığında, bazı 
DVD’lerin kullandığı kopya koruması görüntünün kararsız olmasına neden 
olabilir veya görüntü parlaklaşabilir veya koyulaşabilir. Bu durumda konsolu 
doğrudan TV’ye bağlayın.

,  Konsol, aşamalı taramayı (480 p) desteklemeyen bir televizyon veya kabloya*1 
bağlandıysa, DVD oynatıcının kontrol panelinde  (Ayarlar) t “Screen 
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Setup” (Ekran Ayarları) altındaki “Progressive” (Aşamalı) seçeneğini “On” 
olarak ayarladığınızda görüntü olmayacaktır. Bu durumda, bir DVD takılıyken 
@/1/RESET butonuna basın ve hemen ardından kontrol cihazındaki*2 START 
(Başlat) butonuna basın. “Progressive” ayarı silinir ve DVD’deki görüntü 
düzgün şekilde gösterilir.

	 *1  1 Bileşen AV kablosu (ayrıca satılır) aşamalı taramayla uyumludur.
 *2 Kontrol cihazını, kontrol cihazı portu 1’e bağlayın.

Görüntü boyutu ve televizyon ekranı uyumlu değil.
,  Konsol geniş ekran bir televizyona (16:9) bağlıysa televizyondaki ayarları 

kontrol edin çünkü bunlar konsol ayarlarını geçersiz kılmış olabilir. Ayrıntılar 
için, televizyonunuzla birlikte verilen talimatlara bakın.

,  DVD’nin görüntü boyutunu TV ekranınıza uyacak şekilde ayarlayın.  
DVD’yi başlatın ve sonra oynatmayı durdurun. Kontrol panelindeki  
(Ayarlar) t “Screen Setup” (Ekran Ayarları) altındaki “TV Type” (TV Tipi) 
seçeneğini ayarlayın.

,  Bazı DVD’lerde görüntü boyutu değiştirilemez.
,  Konsolun TV’deki video girişi konektörüne doğrudan takılı olup olmadığını 

kontrol edin. Konsol ve TV arasına bağlanmış bir seçici veya alıcı (AV amfisi) 
varsa görüntü boyutu değiştirilemez.

,  Bazı TV’lerde görüntü boyutu değiştirilemez.

Ses

Ses yok.
,  Televizyon ses düzeyinin “mute” (sessiz) moduna ayarlı olmadığından emin 

olun ve TV sesini uygun bir düzeye getirin.
,  Konsol bir ses cihazına bağlıysa bağlı olan cihazdaki ayarları kontrol edin. 

Ayrıntılar için cihazla birlikte gelen talimatlara bakın.
,   Kullanılan kabloda bir sorun olabilir. PlayStation®2 konsoluyla uyumlu bir 

kablo kullanmayı deneyin.
,  Bazı PlayStation®2 formatlı yazılımlar DIGITAL OUT (dijital çıkış) (OPTİK) 

konektörden ses çıkışını desteklememektedir. Bu türde yazılımları çalıştırırken, 
ses için optik dijital bir kablo kullansanız da ses alınamaz. Konsolu ses 
cihazına, ürünle birlikte gelen AV kablosu gibi bir analog AV kablosu 
kullanarak bağlayın.

Ses yok veya dijital ses cihazından gelen ses kalitesi düşük.
,  Konsol bir dijital ses cihazına bağlıysa, “Digital Out (Optical)” (Dijital Çıkış 

(Optik)) ayarını yapmalısınız. Disk takılı değilken konsolu açın ve System 
Configuration (Sistem Yapılandırması) menüsünde “Digital Out (Optical)” 
seçeneğini “On” (Açık) olarak ayarlayın.

,  DTS ses çalınırken,  (Ayarlar) t “Audio Setup” (Ses Ayarları) t “Audio 
Digital Out” (Dijital Ses Çıkışı) altındaki “DTS” seçeneğini “On” (Açık) olarak 
ayarlayın. Bağlı cihazda yerleşik bir DTS dekoderi yoksa DTS ses çalınamaz.

Dolby Digital ses dosyalı bir DVD oynatılırken Surround Efekti yok.
,  Konsolun, dahili Dolby Digital enkoderi olan bir ses cihazına optik dijital 

kablo ile bağlı olup olmadığını kontrol edin.
,  Dolby Digital ses çalmak için, DVD oynatıcının kontrol panelinde  

(Ayarlar) t “Audio Setup” (Ses Ayarları) t “Audio Digital Out” (Dijital Ses 
Çıkışı) altındaki “Dolby Digital” seçeneğini “On” (Açık) olarak ayarlayın.

Çalıştırma

Disk oynatılamıyor.
,  Diskin konsolda oynatılabilecek tipte olup olmadığını kontrol edin.
,  Diskin temiz ve iyi durumda olup olmadığını kontrol edin. Disk pisse, 

yumuşak bir bezle hafifçe silin.
,  Bazı PlayStation® formatlı yazılımlar bu konsolda düzgün şekilde 

çalışmayabilir. Daha fazla bilgi için www.eu.playstation.com/ps2 adresindeki 
Web sitemizi ziyaret edin.

,  Diskte etiket varsa, diski konsola etiketli tarafı yukarı gelecek şekilde 
yerleştirin.

,  Bir DVD-R veya DVD-RW diski sonlandırılmamışsa oynatılamaz.
,  Dijital bir yayından, CPRM (Kaydedilebilir Ortam İçin İçerik Koruma - 

Content Protection for Recordable Media) uyumlu DVD-RW disklere veya 
CPRM uyumlu DVD-R disklere kaydedilen kopya korumalı videolar bu 
konsolda oynatılamaz.

,  DVD’nin bölge kodunun kullanılan konsol için doğru olup olmadığını kontrol 
edin. Ayrıca yayın standardının da doğru olup olmadığını kontrol edin.

,  Diskte ebeveyn kontrolü özelliği bulunuyor olabilir. Ekrandaki talimatları takip 
edin ve ebeveyn kontrolünün kısıtlama seviyesini geçici olarak yükseltin.
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Kontrol cihazı doğru çalışmıyor.
,  Yazılım sadece analog kontrol cihazı (DUALSHOCK®2) ile uyumluysa analog 

kontrol cihazı (DUALSHOCK®) ile düzgün şekilde çalışmayacaktır. Yazılım 
için uygun bir kontrol cihazı kullanın. Ayrıntılar için yazılımla birlikte gelen 
talimatlara bakın.

,  Bazı yazılımlar belli bir kontrol cihazı portunun kullanılmasını gerektirir. 
Kontrol cihazının doğru porta bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Ayrıntılar 
için yazılımla birlikte gelen talimatlara bakın.

,  Kullanılan kontrol cihazında bir sorun olabilir. PlayStation®2 konsolu ile 
uyumlu başka bir kontrol cihazı kullanın

Buton işlemleri yavaş yanıtlanıyor.
,  Bazı LCD TV’lerin ve PC ekranlarının yanıt hızı düşüktür. Bu bir arıza 

değildir.

Kontrol cihazının sol ve sağ analog çubukları düzgün çalışmıyor.
,  Bu belirtiler ortaya çıktığında, çubukları en uygun çalışma aralığına ayarlamak 

için analog kontrol cihazının (DUALSHOCK®2) sol ve sağ analog çubuklarını 
geniş dairelerle döndürün. Çubukları sadece eğmediğinizden, daire şeklinde 
döndürdüğünüzden emin olun.

Konsol Bellek Kartını tanımıyor. Veriler bellek kartına kaydedilemiyor 
veya kopyalanamıyor.
,  Bellek kartının kullanılan yazılımla uyumlu olup olmadığını kontrol edin. 

PlayStation®2 formatlı yazılımı kaydetmek veya yüklemek için bellek kartı 
kullanın (8MB) (PlayStation®2 için) (SCPH-10020 E). PlayStation® formatlı 
yazılımı kaydetmek veya yüklemek için bellek kartı kullanın (SCPH-1020 E).

,  Kaydedilmiş verileri PlayStation®2 formatlı yazılımdan bellek kartına 
(SCPH-1020 E) kopyalayamazsınız.

,  Bellek kartının konsola sağlam şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin.
,  Kullanılan bellek kartında bir sorun olabilir. PlayStation®2 konsoluyla uyumlu 

başka bir bellek kartınız varsa bellek kartlarını değiştirmeyi deneyin.

Bellek Kartına kaydedilmiş veriler bozulmuş.
,  Verileri kaydetme, yükleme, kopyalama veya silme sırasında aşağıdakileri 

yapmayın. Aksi takdirde veriler bozulabilir.
	 • Bellek kartını veya kontrol cihazını çıkartmayın.
	 • Disk kapağını açmayın.
	 • Konsolu sıfırlamayın.
	 • Konsolu kapatmayın.

Konsol düzgün şekilde çalışmıyor.
,  Statik elektrik ve diğer benzer oluşumlar konsolun çalışmasını etkileyebilir. 

Konsolu kapatın ve fişini elektrik prizinden çıkarın. Sonra fişi elektrik prizine 
takın ve konsolu açın.

?/1 göstergesi kırmızı olarak yanıp sönüyor ve konsol çalışmıyor.
,  Yanıp sönme durana kadar konsolu kullanmayın. Konsolu çok sıcak bir 

yere yerleştirmek veya konsolun havalanmasını engellemek konsolun dahili 
sıcaklığını artırır ve dolayısıyla düzgün çalışmasını önler.

Parolanızı unuttunuz.
,  Aşağıdaki yöntemi kullanarak parolayı sıfırlayabilirsiniz:
 1 Ebeveyn kontrolü özelliği bulunmayan bir DVD yerleştirin.
 2  Kontrol panelinde, oynatmayı durdurmak için x (Dur) simgesini 

seçin ve kalınan yerden oynatma bilgilerini silmek için tekrar  
x (Dur) simgesini seçin.

 3  Kontrol panelinde  (Ayarlar) t “Custom Setup” (Özel 
Ayarlar) t “Parental Control” (Ebeveyn Kontrolü) seçeneğini 
seçin ve sonra butona  basın.

	  Parola girilecek ekran görüntülenir.
 4  Kontrol cihazındaki SELECT (Seç) butonuna basın ve sonra 

görüntülenen ekranda “7444” sayısını girin.
	   Kayıtlı parola sıfırlanır ve parola kaydetme ekranı görüntülenir. Yeni bir 

parola girin.
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DVD çalışmıyor. Bazı DVD ayarları değiştirilemiyor.
,  Bazı DVD’lerin oynatma durumu veya ayarları üretici tarafından özellikle 

önceden belirlenmiştir. PlayStation®2 konsolu DVD’leri diskteki ayarlara 
göre oynattığından, bu belgedeki ve Kullanıcı Kılavuzundaki (  sayfa 6) 
yordamları izleseniz bile bazı işlevler kullanılamayabilir.

,  Bazı ayarlar, oynatma veya kalınan yerden oynatma sırasında değiştirilemez. 
Oynatmayı durdurmak için kontrol panelinde x (Dur) simgesini seçin ve sonra 
kalınan yerden oynatma bilgilerini silmek için tekrar x (Dur) simgesini seçin.

Ağ

Ağla bağlantı kurulamıyor.
,  Ağ ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin. Internet servis 

sağlayıcınızın verdiği bilgilere ve kullanılan yazılımla birlikte gelen talimatlara 
başvurun ve ayarları buna uygun olarak yapın.

,  Ethernet kablosunun düzgün şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.
,  Doğru Ethernet kablosu kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin (çapraz kablo 

veya düz kablo). Ayrıntılar için ağ cihazı ile birlikte gelen talimatlara bakın.
,  Ağ cihazının doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Ayrıca kullanılan ağ 

cihazının ayarlarının doğru olup olmadığını da kontrol edin. Ayrıntılar için ağ 
cihazı ile birlikte gelen talimatlara bakın.

Garanti
Bu ürünü satın almış olduğunuz için teşekkür ederiz. “Ürün” terimi ile, paket 
içinde gelen aksesuar ve/veya çevre birimler ile PlayStation®2 bilgisayar eğlence 
sistemi kastedilmektedir. Bu Garanti, Ürün paketine dahil olan veya olmayan hiçbir 
yazılımı kapsamaz.

Sony Computer Entertainment Europe Ltd (“SCEE”) bu Ürünün, aşağıda belirtilen 
koşullara uygun olan normal kullanımda Ürünün arızalanmasına yol açacak bir 
malzeme ve işçilik kusuru içermediğini ve satın alma tarihinden başlamak üzere 1 
(bir) yıl boyunca kusurlu malzeme veya işçilik kaynaklı her arızalı Ürün parçasını 
ücretsiz olarak onaracağını veya (SCEE’nin seçimi) değiştireceğini garanti eder. 
Değiştirme, SCEE’nin seçimine göre yeni veya yenilenmiş bir parça veya ünite ile 
gerçekleştirilecektir ve bu parça veya ünitenin garanti süresi asıl Garanti Süresinin 
geri kalan kısmı olacaktır.

Bu Garanti yasal tüketici haklarınıza ektir (geçerli yasalara göre) ve tüketici 
haklarınızı herhangi bir şekilde etkilemez.

Bu Garanti size Sony Computer Entertainment Europe Ltd of 10 Great 
Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom tarafından verilmiştir.

ÖNEMLİ
1.  Bu Garanti dahilinde bir talebiniz olursa talimatlar ve diğer yardımlar için lütfen 

yerel Müşteri Servisi yardım hattını arayın (PlayStation® ve PlayStation®2 
formatlı yazılım kılavuzlarında bulunur).

2.  Bu Garanti sadece aşağıdaki ülkelerde ve durumlarda geçerlidir:
 i.  Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, 

Portekiz, İspanya ve İsviçre ve
 ii.  arızalı Ürünle birlikte orijinal satış makbuzu veya faturası veya diğer satın 

alma kanıtları (satın alma tarihi ve satıcı ismini içeren) sunulduğunda (ve 
Üründe satın alma tarihinden sonra değişiklik yapılmadıysa veya görünümü 
değiştirilmediyse) ve
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 iii.  Ürün üzerindeki Garanti mührü ve seri numarası zarar görmemiş, 
değiştirilmemiş veya sökülmemişse.

3.  Ürün aşağıdakiler sonucunda zarar görmüşse bu Garanti kapsamında bir 
talebiniz olamaz:

 i.  ticari kullanım, kaza, normal yıpranma, ihmalkarlık, kötü kullanım veya 
yanlış kullanım (bu Ürünü normal amacı için ve/veya düzgün şekilde 
kullanıma ve bakıma ilişkin talimatlara uygun olarak kullanmamak veya 
geçerli teknik veya güvenlik standartlarıyla uyuşmayacak bir tarzda monte 
etmek veya kullanmak da dahildir),

 ii.  izin verilmeyen herhangi bir çevre birimle birlikte kullanmak (bu birimlere 
oyun geliştirme cihazları, adaptörler ve güç kaynağı cihazları dahildir, 
ancak bunlarla sınırlı değildir),

 iii.  düzgün gerçekleştirilmiş olsun veya olmasın herhangi bir nedenle Ürün 
üzerinde gerçekleştirilen tüm uyarlama, ayarlama veya değişiklikler,

 iv.  SCEE yetkili servisi dışında bir kurumda yapılan bakım veya onarım veya
 v.  izinsiz yazılımlarla veya virüs bulaşmış durumda kullanılması veya yangın, 

sel veya diğer doğa felaketleri.
4.  Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde bu Garanti bu Üründeki tüm arızalar 

için tek çözümünüz olacaktır ve bu Ürün hakkında yasayla veya başka türlü 
açıkça veya dolaylı olarak verilen tüm diğer garantiler, koşullar ve şartlar 
geçersizdir ve SCEE ya da herhangi bir başka Sony şirketi veya onların satıcıları 
ya da yetkili servis kurumları herhangi bir özel, tesadüfi, dolaylı veya sonuç 
olarak ortaya çıkan hiçbir kayıp veya zarar için sorumlu olmayacaktır.

Üründe, Garanti kapsamında olmayan bir onarım gerekiyorsa, lütfen öneri almak 
için yerel Müşteri Servisi yardım hatlarını arayın. Yaşadığınız ülke listede 
bulunmuyorsa lütfen Ürünü satın almış olduğunuz mağazayla bağlantı kurun.

Telif hakları ve ticari markalar
“ ”, “PlayStation”, “ ”, “DUALSHOCK” ve “ ”, Sony 
Computer Entertainment Inc. firmasının tescilli ticari markalarıdır.

“SONY” ve “ ”, Sony Corporation firmasının tescilli ticari markaları ve 
“MagicGate”, Sony Corporation firmasının ticari markasıdır.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by 
method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned 
by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright 
protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is 
intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized 
by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

This product is manufactured under license from Dolby Laboratories. “Dolby” and 
the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.  
Confidential unpublished works. ©1992-1997 Dolby Laboratories. All rights 
reserved.

“DTS” and “DTS Digital Out” are trademarks of DTS, Inc.

i.LINK and i.LINK logo “ ” are trademarks.

Sony Computer Entertainment Inc. uses DNAS (Dynamic Network Authentication 
System), a proprietary authentication system, to help protect copyright and security 
in connecting the PlayStation®2 console to a network. DNAS may retrieve 
information about a user’s hardware and software for authentication, copy 
protection, account blocking, system, rules, or game management and other 
purposes. The information collected does not identify the user personally. The 
unauthorised transfer, exhibition, export, import or transmission of programs and 
devices circumventing its authentication scheme may be prohibited by law.
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Kopya koruması hakkında
Bu cihazda oynatılan DVD’lerin kopyalanması DVD içinde bulunan kopya 
koruması teknolojisi tarafından engellenebilir veya sınırlandırılabilir. Kopya 
koruma teknolojisini kaldırarak veya atlatarak DVD’leri özel kullanım için 
kaydetmeye veya kopyalamaya çalışmak yürürlükteki yasalar tarafından 
yasaklanmış olabilir.
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