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Giriş

“XMB” (XrossMediaBar) kullanımı

GAME (OYUN)

Oyun oynama

VIDEO

Video oynatma

MUSIC (MÜZİK)

Müzik çalma

PHOTO (FOTOĞRAF)

Resimleri gösterme

NETWORK (AĞ)

İnternete bağlanma

SETTINGS (AYARLAR)

PSP® sistemi 
ayarlarını yapma

1

2

3
Ana menüde görüntülenen simgeler sistem yazılımı 
sürümüne bağlı olarak değişir.

PSP® sistemi, “XMB” (XrossMediaBar) adında bir kullanıcı arabirimi 
içerir. “XMB” ana ekranına “ana menü” adı verilir.

Ana menü

1

2

3

Kategori

Ö
ğe

Sol veya sağ yön butonunu kullanarak bir 
kategori seçin.

Yukarı veya aşağı yön butonunu kul-
lanarak bir öğe seçin.

Seçilen öğeyi onaylamak için  
butonuna basın.



SELECT STARTVOL

Bu belgede PSP® sisteminin temel işlemleri açıklanmaktadır. Ayrıntılı yönergeler için çevrimiçi kullanıcı kılavuzuna bakın
(  sayfa 25).

Yön butonları:
Kategorileri/öğeleri 

seçmek için kullanılır

PS butonu:
Ana Menü’ye  

geri döner.  
Oyunu bitirir

 butonu:
Seçilen işlemleri 
iptal eder

 butonu:
Seçilen öğeleri 
onaylar

Seçenekler menüsünü görüntülemek için bir 
simge seçin ve ardından  butonuna basın.

İçerik oynatırken, kontrol panelini 
görüntülemek için  butonuna basın.

Simgeler Seçenekler menüsü Kontrol paneli

butonu: Seçenekler menüsünü/kontrol panelini görüntüler

3



4

01 Hazırlık

Paket içeriğini kontrol etme
Aşağıdaki tüm öğelerin elinizde olduğunu kontrol edin.
Herhangi bir parça eksikse, PSP® biçimindeki her yazılımın kılavuzunda bulunan ilgili PSP® müşteri hizmetleri 
yardım hattını arayın.

 PSP® (PlayStation®Portable) sistemi

 Pil Paketi

 AC Adaptörü

 Basılı Malzemeler

POWER

HOLD

SELECT

VOL

START
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Hazırlık

Paket içeriğini kontrol etme

PSP® sistemi belgeleri hakkında
PSP® sistemi belgeleri aşağıdakileri
içerir:

•	 Güvenlik	ve	Destek
  Ürünü kullanmadan önce, ilk olarak bu belgeyi dikkatle 

okuyun. Bu belgede PSP® sisteminin kullanımıyla ilgili 
güvenlik bilgileri, sorun giderme bilgileri, özellikler ve 
diğer konular hakkında bilgiler bulunmaktadır.

•	 Hızlı	Başvuru	Kılavuzu	(bu	belge)
  Bu belge PSP® sisteminin temel donanım işlemleriyle ilgili 

bilgiler içerir.

•	 Kullanıcı	Kılavuzu
  (şu adresten erişin : eu.playstation.com/manuals) 

İnternet üzerinden erişilen bu çevrimiçi belgede PSP® 
sistem yazılımının kullanımıyla ilgili ayrıntılı bilgiler bulunur 
(  sayfa 25).
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2 Pili takın.
Pili takmak için pilin alt yüzeyini sisteme göre hizalayın.

Pil kapağının çıkıntılarını sistemdeki yerlerine göre 
hizalayın ve bastırarak yerine oturtun.

1  Pil kapağını çıkarın.
Serbest bırakma düğmesini basılı tutarak pil kapağını 
okla gösterilen yönde kaydırın.

Serbest bırakma 
düğmesi

02 Hazırlık

PSP® sistemini kullanıma hazırlama
Pili şarj etme

Satın aldığınız PSP® sistemini ilk kez kullanmadan 
önce pili şarj etmek için bu adımları izlemelisiniz.

 Dikkat
•  Priz, cihazın yakınında ve kolaylıkla erişilebilir olmalıdır.
•  Diğer tüm bağlantıları yapıncaya dek PSP® sisteminin 

AC Adaptörünü elektrik prizine takmayın.

2
1

1

2

4

3
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Hazırlık

PSP® sistemini kullanıma hazırlama

3  Pili şarj etmek için AC Adaptörünü takın. 

POWER 
göstergesi

Prize

POWER göstergesi turuncu renkte yanarak şarj işleminin 
başladığını gösterir. Pil tamamen şarj olduğunda POWER 
göstergesi söner.

İlk kurulum
1  POWER/HOLD düğmesini yukarı doğru 

kaydırın.

POWER göstergesi yeşil renkte yanar ve ilk kurulum 
ekranı görüntülenir.

2  İlk ayarları yapmak için ekrandaki 
yönergeleri izleyin.
İlk kurulum tamamlandıktan sonra Ana Menü  
(  sayfa 2) görüntülenir.

İpuçları
•  Karakter girilmesine yönelik bilgi için bkz: “Ekrandaki 

klavyeyi kullanma” (  sayfa 26).
•  İlk kurulum sırasında yapılan ayarlar daha sonra 

“Settings”de  (Ayarlar) değiştirilebilir. Ayrıntılar için 
kullanıcı kılavuzuna (  sayfa 25) bakın.

SELECT STARTVOL

1

2

POWER

HOLDSTART

SELECT

POWER/HOLD 
düğmesi
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03 Hazırlık

Parça adları ve işlevleri
Sistem

Mikrofon
(  sayfa 12)

*  PSP® sistemindeki PS butonu, PSP-1000 ve PSP-2000 
serisi sistemlerindeki HOME butonuyla aynı işlevleri 
gerçekleştirir.

POWER

HOLD

SELECT

VOL

START

SELECT STARTVOL

WLAN

Off (Kapalı)
On (Açık)

Sağ Hoparlör

WLAN anahtarı (üst)

L butonu

Yön butonları

Sol hoparlör

Memory Stick Duo™ 
erişim göstergesi

(  sayfa 13)

WLAN erişim göstergesi
Kablosuz yerel ağ özelliği 

kullanılırken yanar

Analog çubuk

Askı tutucu

PS butonu

Ses düzeyi 
– butonu

Ses düzeyi 
+ butonu

LCD ekran
R butonu

 butonu,  butonu
 butonu,  butonu

POWER göstergesi
(  sayfa 10)

POWER/HOLD 
düğmesi (sağ taraf)
(  sayfa 10)

HOLD göstergesi
(  sayfa 10)

Display butonu
(  sayfa 9)

Ses butonu
(  sayfa 9)

SELECT butonu

START butonu
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Hazırlık

Parça adları ve işlevleri

Ses butonunu kullanma

Basıp	bırakın

Butona her basışınızda ton HEAVY  
POPS  JAZZ  UNIQUE  OFF 
(Kapalı) seçenekleri arasında geçiş 
yapar. *1

Bir	saniyeden	uzun	
süreyle	basın

Ses kapanır. *2

*1 :   Ton yalnızca kulaklıklar kullanılırken değiştirilebilir.  
Ayrıca ton ayarı, oyun sırasında geçici olarak “OFF” 
(Kapalı) biçiminde ayarlanır.

*2 :  Sessiz moddan çıkmak için, ses butonuna tekrar basın. 

Display	butonunu	kullanma

Basıp	bırakın
Butona her basışınızda ekran, üç 
ekran parlaklığı düzeyi arasında geçiş 
yapar. *1

Bir	saniyeden	uzun	
süreyle	basın

Arka plan ışığı kapanır ve ekran kararır. 
*2

Beş	saniyeden	
uzun	süreyle	basın

Sistem video çıkış moduna geçer  
(   sayfa 18).

*1 :  En yüksek düzey (level 4) yalnızca PSP® sistemi AC 
Adaptörü ile prize takılı olarak kullanılırken seçilebilir.

*2 :  Arka plan ışığını yeniden açmak için, PSP® sistem 
butonlarından herhangi birine basın.

Uzaktan	Kumandalı	Kulaklık
Uzaktan kumandayı (ayrı satılır) kulaklık konektörüne 
bağlayabilirsiniz. Kulaklığı da (ayrı satılır) uzaktan 
kumandaya bağlayabilirsiniz.

İpucu
Uzaktan kumandalı PSP-1000 serisi kulaklıklar  
uyumlu değildir.

Kulaklık Uzaktan Kumanda

SELECT STARTVOL

2

1
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04 Temel işlemler

Güç ve uyku modu işlevleri
Sistemi açmak veya kapatmak ya da uyku veya 
tutma moduna getirmek için POWER/HOLD 
düğmesini kullanın.

POWER/HOLD	düğmesi

A
Sistemi açma /
Uyku moduna getirme

Yukarı kaydırın

B Sistemi	kapatma Yukarı kaydırın ve üç 
saniyeden fazla tutun

C Sistem butonlarını kilitleme* Aşağı kaydırın

*Sistem butonlarını kullanan tüm işlemler kilitlenir.

POWER göstergesi
Devamlı yeşil Açık

Devamlı	turuncu Şarj oluyor

Yanıp	sönen	yeşil Şarj seviyesi düşük

Işık	kapalı Kapalı veya uyku modunda

HOLD göstergesi
Devamlı sarı Tutma modunda

POWER/HOLD düğmesi

POWER göstergesi

HOLD göstergesi

POWER

HOLDSTART

SELECT

A B

C



11

Uyku modu
PSP® sistemi uyku moduna getirilirse, çalışan 
yazılım duraklatılır. Uyku modundan çıkıldığında, 
kayıttan çalmaya, sistemin uyku moduna girdiği 
noktadan başlanabilir.

İpuçları
•  Uyku modundan çıkmak için POWER/HOLD düğmesini 

yeniden yukarı kaydırın. Video veya ses kayıttan 
çalma sırasında, uyku modundan çıkmak için Uzaktan 
Kumanda’daki u butona basabilirsiniz.

•  Bazı yazılımlar sistemin uyku moduna girmesini 
engelleyebilir.

Temel işlemler

Güç ve uyku modu işlevleri
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05 UMD içeriğini yürütme
Temel işlemler

1  Disk kapağını açmak için parmağınızı 
sistemin üst tarafındaki girintiye 
yerleştirin.

2 Bir UMD takın ve disk kapağını kapatın.
Disk kapağının sıkıca kapandığını kontrol edin.

Simge Ana Menü’de görüntülenir.

Kaydedilen yüzeye dokunmayın.

3  Simgeyi seçin ve ardından  butonuna 
basın.

Kayıttan çalma başlar.

İpuçları
• Bir oyundan çıkmak için PS butonuna basın.
•  UMD ortamını çıkarmak için, kayıttan oynatmayı   

durdurun ve disk kapağını açın.

WLAN

1

2

Mikrofonu kullanma
PSP® sisteminin mikrofonu (  sayfa 8) belirli oyunları 
oynamak ve Go!Messenger ile arama yapmak için 
kullanılabilir. Ayrıntılar için kullanılan yazılımın yönergelerine 
bakın ve gomessenger.bt.com sitesini ziyaret edin.
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Yuva kapağı

06 Memory Stick Duo™ içeriğini yürütme
Temel işlemler

 Uyarı
Ortamlar yanlışlıkla yutulabileceğinden, Memory Stick 
Duo™ ortamını çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

1 Yuva kapağını açın.

2  Memory Stick Duo™ ortamını tamamen 
yerleştirilene kadar itin.
Simge Ana Menü’de görüntülenir.

Uyarı
Memory Stick Duo™ erişim göstergesi (  sayfa 8) 
yandığında, Memory Stick Duo™ ortamını çıkarmayın, 
sistemi kapatmayın veya sistemi uyku moduna getirmeyin. 
Bunu yapmak veri kaybına veya bozulmasına neden olabilir.

3  Simgeyi seçin ve ardından  butonuna 
basın.

Oynatılabilecek içeriklerin listesi görüntülenir.

İpucu
Memory Stick Duo™ ortamını  
çıkarmak için, ortama ok  
yönünde bir kez basın.

Ön taraf
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07 Temel işlemler

Pil şarj düzeyini kontrol etme

Yeterince dolu.

Pil zayıflıyor.

Pil bitmek üzere.

Pil gücü kalmadı. POWER göstergesi yeşil olarak 
yanıp söner. Pili şarj edin.

Pil şarj düzeyi

Kullanım koşulları ve çevresel faktörlere bağlı olarak, 
görüntülenen şarj düzeyi gerçek şarj düzeyinden biraz faklı 
olabilir.

Pili şarj etme yöntemleri
Pili şarj etmek için aşağıdaki yöntemlerden birini 
kullanabilirsiniz.

• AC adaptörünü kullanarak
  AC adaptörünü PSP® sistemine bağlayıp güç kablosu 

fişini elektrik prizine taktığınızda şarj işlemi başlar  
(  sayfa 6).

• USB kablosu kullanma (ayrıca satılır)
  PSP® sistemini açtığınızda ve USB konektörü olan bir 

aygıta (örneğin PC) bağladığınızda, sistem otomatik olarak 
USB moduna geçer ve sistemin pili şarj olmaya başlar.  
Pil şarj olurken güç göstergesi turuncu renkte yanar.

İpuçları
•  Belirli durumlarda, örneğin oyun oynanırken, PSP® 

sistemine USB kablosu takıldığında sistem otomatik 
olarak USB moduna geçmez.

•  USB moduna el ile geçmek için,  (System Settings - 
Sistem Ayarları) altında  (USB Connection - USB 
Bağlantısı) seçeneğini belirleyin.

• PSP® sisteminin USB konektörüne Mini-B (5-pin) tipi bir  
 USB kablosu bağlayabilirsiniz.
• Şarj süresi hakkında ayrıntılı bilgi için, ürünle birlikte  
 verilen Güvenlik ve Destek el kitabına bakın.
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08 Temel işlemler

Müzik/video/resim kopyalama
Memory Stick Duo™ ortamına müzik/video/resim dosyaları kopyalayın ve PSP® sisteminde oynatın veya 
görüntüleyin.
Kopyalama yöntemleri dosya türünün yanında kullanılan aygıta ve yazılıma göre değişir. Aşağıdaki yönergeler 
en yaygın kopyalama yöntemlerini temel almaktadır.

Müzik/video/resim kaynağı 1 Bilgisayara 2 PSP® sistemine

Örnekler:

Ses CD’si

Video dosyaları

Dijital fotoğraf makinesi

Bilgisayar

USB kablosu

Mini-B (5 iğneli) tür

İpuçları
•  PSP® sistemini USB moduna el ile geçirmek için,  

(System Settings - Sistem Ayarları) altında  (USB 
Connection - USB Bağlantısı) seçeneğini belirleyin.

•  USB kablosu yerine, Memory Stick USB okuyucu/yazıcı 
(dahil değildir) veya Memory Stick™ yuvası olan bir 
bilgisayar kullanabilirsiniz.
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Temel işlemler

Müzik/video/resim kopyalama

Müzik	dosyalarını	kopyalama
Örnek: Ses CD’sinden müzik parçalarını alma

1. Alma
 Ses CD’sinden bilgisayara müzik parçalarını almak için  
 uyumlu bir yazılım kullanın.

2.	Kopyalama
 Bilgisayarı kullanarak Memory Stick Duo™ ortamında  
 “MUSIC” adlı klasör oluşturun ve ardından müzik   
 dosyalarını bu klasöre kaydedin.

  
MUSIC

İpucu
MP3, AAC ve ATRAC biçimindeki dosyaları yürütebilirsiniz.

Video	dosyalarını	kopyalama
Örnek: Internet’ten yasal olarak sunulan video 
dosyalarını yükleme

1. İndirme
 PC’ye video dosyaları indirme.

2.	Dönüştürme/Kopyalama
  Videoyu PSP® sisteminde oynatılabilecek bir dosya 

biçimine dönüştürmek için uyumlu bir yazılım kullanın. 
Ardından, Memory Stick Duo™ ortamında “VIDEO” adlı 
klasör oluşturun ve video dosyalarını bu klasöre kaydedin.

  
VIDEO

İpucu
Bazı MP4 video dosyalarını yürütebilirsiniz.
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Temel işlemler

Müzik/video/resim kopyalama

Resim	dosyalarını	kopyalama
Örnek: Dijital fotoğraf makinesinden resim alma

1. Alma
 Resimleri bilgisayara alın.

  Alma yöntemleri kullanılan aygıta göre değişir. Ayrıntılar 
için, aygıtla birlikte verilen yönergelere bakın.

2.	Kopyalama
  Bilgisayarı kullanarak Memory Stick Duo™ ortamında 

“PICTURE” adlı klasör oluşturun ve ardından resim 
dosyalarını bu klasöre kaydedin.

  
PICTURE

İpuçları
•  Memory Stick Duo™ ortamını destekleyen dijital fotoğraf 

makinesi kullanıyorsanız, fotoğraf makinesindeki 
ortamı doğrudan PSP® sistemine takarak resimleri 
görüntüleyebilirsiniz.

•  JPEG (DCF 2.0/Exif 2.21 uyumlu), TIFF ve GIF biçimindeki 
resim dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.

Dönüştürme	yazılımı
Media Manager* for PSP® (PlayStation®Portable) 
müzik, video ve resim dosyalarını gereken biçime 
dönüştürmek için kullanılabilir. Memory Stick Duo™ 
ortamına dosya kopyalanırken gereken klasörler 
otomatik olarak oluşturulur.

* Ayrı satılır
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Video	çıkış	kablosu	türleri

09 Temel işlemler

Videoyu TV’ye verme
PSP® sistemi videosunu video çıkış kablosu (ayrı satılır) kullanarak TV’de izleyebilirsiniz.

Video çıkış kablosu seçme
Kullandığınız TV’ye uygun bir video çıkış kablosu seçin.

Uyarı
PSP® sistemi NTSC video biçiminde çıkış verir. NTSC video biçimini desteklemeyen bir aygıt kullanılırsa ekranda herhangi 
bir görüntü olmayabilir. Ayrıntılar için TV üreticisiyle görüşün.

Y L RPR/CRPB/CB
COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN

VIDEO L-AUDIO-R

Kablo	türü TV’deki	giriş	konektörü

Bileşen AV kablosu

AV kablosu

Bileşen VIDEO IN konektörleri

VIDEO IN konektörü (bileşik)

İpucu

Görüntü kalitesi kullanılan TV’ye göre değişir. PSP® sistemini TV’nize AV kablosu yerine bileşen AV kablosu kullanarak 
bağlarsanız, görüntü kalitesi yükselebilir.
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Temel işlemler

 Videoyu TV’ye verme

Videoyu TV’ye verme

1  Video çıkışı kablosu (ayrıca satılır)  
  kullanarak PSP® sistemini TV’ye   
  bağlayın.
  Örnek: PSP® sistemini bileşen video giriş konektörleri  
  kullanarak TV’ye bağlama

2  TV’nin video girişi ayarlarını yapın.
  Kullanılan giriş konektörlerini ayarlayın.

3  PSP® sistemini açın (  sayfa 10) ve  
  sistemin ön tarafındaki display butonunu  
  en az 5 saniye basılı tutun.
  PSP® sisteminin videosu TV’de görüntülenir.

Video	çıkışını	temizleme
Video çıkışını temizlemek için display butonuna yeniden basın.

İpuçları
•   (Connected Display Settings (Bağlı Ekran Ayarları)) 

öğesini  (Settings (Ayarlar)) altından kullanarak video 
çıkışını değiştirebilir veya ayarları düzenleyebilirsiniz.

•  Oyunların veya Internet tarayıcısı ekranlarının video 
görüntüsünün TV’deki boyutu önceden belirli olduğundan, 
görüntünün kenarlarında yatay veya dikey çubuklar 
görüntülenebilir.

COMPONENT
VIDEO IN

AUDIO IN

L

R

Y

PB/CB

PR/CR

Bileşen VIDEO IN konektörleri

Bileşen AV kablosu
(ayrıca satılır) TV
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İnternet hattı

10 Ağ

Ağ ayarlarını yapma

 Uyarı
Dolu bir tren gibi kalabalık ortamlarda WLAN anahtarını 
kapatın. Yakınlardaki bir kişi kalp pili kullanıyorsa, radyo 
dalgaları kalp pilini etkileyebilir.

Ağ	yapılandırması	örneği
Ağ donanım bağlantıları ve kurulum yöntemleri, 
kullanılan donanıma göre değişir.

Ortak ağ yapılandırması örneği

Gerekli öğeler
Sistemi ağa bağlanacak şekilde ayarlamak için 
genellikle aşağıdaki öğeler gereklidir.

• İnternet servis sağlayıcısı aboneliği
• DSL veya kablolu modem gibi bir ağ aygıtı
•  WLAN erişim noktası veya kablosuz geniş bant 

yönlendirici
•  Erişim noktası ayarları (Erişim noktası 

yapılandırıldığında belirtilen SSID, WEP anahtarı, 
WPA anahtarı, vb.)

İpuçları
•  Erişim noktası, kablosuz bir ağa bağlanırken kullanılan bir 

araçtır.
•  Kablosuz geniş bant yönlendirici hem yönlendirici hem 

de erişim noktası işlevlerini içeren bir aygıttır. Aynı anda 
bir bilgisayarı ve PSP® sistemini tek bir İnternet hattına 
bağlıyorsanız yönlendirici gerekir.

•  SSID, WEP ve WPA anahtarları kablosuz ağ bilgisi 
çeşitleridir. Erişim noktasına veya yönlendiriciye 
bağlanırken gerekebilirler. Bu bilgi kişisel bir bilgisayar 
kullanarak genellikle erişim noktası veya yönlendiricide 
ayarlanır. Ayrıntılar için erişim noktası veya yönlendiriciyle 
birlikte verilen yönergelere başvurun.

DSL veya kablo 
modem

Bilgisayar

Erişim noktası 
veya kablosuz 
yönlendirici
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Ağ

Ağ ayarlarını yapma

Yeni ağ bağlantısı oluşturma
Erişim noktasına bağlanmak ve ağ bağlantısı 
verilerini sisteme kaydetmek için ağ ayarlarını 
yapabilirsiniz. Kullanılan donanıma ve ağ ortamına 
bağlı olarak ağ ayarları değişebilir. Aşağıdaki 
yönergeler en yaygın ağ yapılandırmasını temel 
almaktadır ve tüm kurulumlar için geçerli olmayabilir.

1  Ana Menü’de  “Settings” (Ayarlar) 
altından  “Network Settings” (Ağ 
Ayarları) öğesini seçin ve ardından  

 butonuna basın.

2  “Infrastructure Mode”(Altyapı Modu) 
öğesini seçin ve  butonuna basın.

3  “New Connection” (Yeni Bağlantı) 
öğesini seçin ve  butonuna basın.

4  “Scan” (Tara) öğesini seçin ve sağ yön 
butonuna basın.

İpucu
AOSS™ desteği sunan bir kablosuz erişim noktası kullanırken 
“Automatic” (Otomatik) seçeneğini belirleyin ve ekrandaki 
yönergeleri izleyin. Ayarlar otomatik olarak yapılır. Otomatik 
ayarları destekleyen erişim noktaları hakkında bilgi için erişim 
noktası üreticisine başvurun.

AOSS™
Buffalo, Inc.
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Ağ

Ağ ayarlarını yapma

5  Kullanmak istediğiniz erişim noktasını 
seçin ve sonra  butonuna basın.

SSID, erişim noktasına atanmış bir kod veya addır. 
Kullanacağınız SSID’yi bilmiyorsanız veya SSID 
görüntülenmiyorsa, erişim noktasını kuran veya bakımını 
yapan kişiyle bağlantı kurun.

6  Erişim noktasının SSID’sini doğrulayın 
ve sonra sağ yön butonuna basın.

7  Güvenlik ayarlarını gerektiği gibi seçin 
ve sonra sağ yön butonuna basın.

Güvenlik ayarları kullanılan erişim noktasına göre değişir. 
Kullanılacak ayarları belirlemek için, erişim noktasını 
kuran veya bakımını yapan kişiyle bağlantı kurun.

8  Şifre anahtarını girin ve sonra sağ yön 
butonuna basın.
Şifre anahtarı alanında girdiğiniz her karakter için bir 
yıldız (*) görüntülenir. Anahtarı bilmiyorsanız, erişim 
noktasını kuran veya bakımını yapan kişiyle bağlantı 
kurun.
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Ağ

Ağ ayarlarını yapma

9  Ayarları gerektiği gibi yapmak için 
“Easy” (Kolay) veya “Custom” (Özel) 
öğesini seçin.

Easy 
(Kolay) 

Easy Basic (Kolay Temel) ayarlar otomatik 
olarak yapılır.

Custom 
(Özel)

Ayrıntılı ayar bilgilerini elle girebilirsiniz. 
Ayarlar hakkında bilgi için, İnternet servis 
sağlayıcısı tarafından veya ağ aygıtınızla 
sağlanan yönergelere bakın.

“Custom” öğesini seçerseniz, ekrandaki yönergeleri 
izleyin ve ayarları gerektiği gibi yapın.

10  Bağlantı adını kontrol edin ve sonra sağ 
yön butonuna basın.
Bağlantı adını istediğiniz herhangi bir adı kullanacak 
şekilde değiştirebilirsiniz.

11 Ayar listesini kontrol edin.
Girdiğiniz ayar değerleri görüntülenir. Ağ ayarlarınızı 
tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

İpuçları
•  Bağlantı testi başarısız olursa, ayarları kontrol etmek 

için ekrandaki yönergeleri izleyin. Bağlantının ağ ayarları 
seçenekler menüsünden değiştirilebilir. Ek bilgi için, erişim 
noktası veya yönlendiriciyle birlikte verilen yönergelere 
bakın ya da İnternet servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.

•  Kullanılan erişim noktasına bağlı olarak, ağa bağlanırken 
sisteminizin MAC adresi gerekebilir. MAC adresini  

 “Settings” (Ayarlar)   “System Settings”  
(Sistem Ayarları)  “System Information” (Sistem Bilgisi) 
altında bulabilirsiniz.

•  Ağ ayarları hakkında ek bilgi için, çevrimiçi kullanıcı 
kılavuzuna (  sayfa 25) bakın.
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11 Ağ

İnternete bağlanma
İnternet	tarayıcısını	kullanma

1  Kablosuz ağ erişiminiz olup olmadığını 
kontrol edin.

2  Ana Menü’den  “Network” (Ağ) 
altındaki  “Internet Browser” (İnternet 
Tarayıcısı) öğesini seçin ve ardından  

 butonuna basın.
İnternet tarayıcısı başlatılır.

3  Yukarı yön butonunu kullanarak adres 
çubuğunu seçin ve ardından  butonuna 
basın.
Ekranda klavye görüntülenir.

Adres çubuğu

Menü çubuğu

4   Ekrandaki klavyeyi kullanarak  
(  sayfa 26) Web sayfasının adresini girin.
Adresi girdikten sonra PSP® sistemi İnternete bağlanır.  
Sayfa yüklenirken, ekranın sağ alt köşesinde meşgul 
simgesi görüntülenir.

Bağlantı başarıyla kurulduğunda, Web sayfası  
görüntülenir.

Meşgul simgesi
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Ağ

İnternete bağlanma

İnternet	tarayıcısının	temel	işlemleri

 butonu + 
analog çubuk

Herhangi bir yönde kaydırma

 butonu +  
yön butonu

Bir ekran kaydırma

L butonu Önceki sayfaya geri dönme

 butonu
Menü çubuğunu* açma  
ve kapatma

*  Menü çubuğundan “Back” (Geri) ve “Close Page” 
(Sayfayı Kapat) gibi birçok ayara ve özelliğe erişebilirsiniz.

İpuçları
•  İnternet bağlantısı kurulmamışken İnternet tarayıcısını 

kullanarak bir Web sayfası açmaya çalıştığınızda, sistem 
otomatik olarak İnternete bağlanmaya çalışır.

•  Varsayılan ayarla İnternete bağlanırken genellikle, otomatik 
olarak en son kullanılan bağlantı seçilir.

Çevrimiçi	kullanıcı	kılavuzunu	görüntüleme
PSP® (PlayStation®Portable) sisteminin çevrimiçi 
kullanıcı kılavuzunu görüntülemek için İnternet 
tarayıcısını kullanabilirsiniz.

1  Ana Menü’den,  “Network” (Ağ) 
altındaki  “Online Instruction Manuals” 
(Çevrimiçi Yönerge El Kitapları) öğesini 
seçin ve  butona basın.
Kullanıcı kılavuzu sayfası görüntülenir.

PSP®	sistemi	yazılımı	kullanıcı	kılavuzu
şu adresten erişin : eu.playstation.com/manuals
Kullanıcı kılavuzunu bilgisayarınızın Web tarayıcısını 
kullanarak da görüntüleyebilirsiniz.
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12 Klavye

Ekran üzerindeki klavyeyi kullanma

İşlev tuşları

İmleç
Metin giriş alanı
(girilen karakterleri
görüntüler)

Alfabe/sembol tuşları
Giriş modu ekranı

Metin giriş seçenekleri

Kontrol	paneli	öğe	listesi
Klavye tuşları İşlev

Boşluk girer

Internet tarayıcısı adres alanına 
metin girerken, önceden girilen 
adresler görüntülenir. 
Adresler yalnızca girdi modu Web 
adresi kısayollarına ayarlandığı 
zaman görüntülenir.

Yazılan ancak girilmeyen 
karakterleri onaylar ve klavyeden 
çıkar

Yazılan ancak girilmeyen 
karakterleri iptal eder ve klavyeden 
çıkar

İmleci hareket ettirir

İmlecin solundaki karakteri siler

Sistem butonlarını ve kullanımlarını 
gösteren bir şema görüntüler

Büyük ve küçük harf arasında 
geçiş yapar

Satır sonu girer
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Giriş modunu değiştirme
Kullanılabilen giriş modu sayısı seçilen dile göre 
değişir. SELECT butonuna her basışınızda giriş 
modu aşağıdaki şemada gösterilen seçenekler 
arasında geçiş yapar:

Giriş modu 
ekranı

Giriş modu
Girebileceğiniz	karakter	
örnekleri

Harfler ve 
sayılar a b c d e

Harfler ve 
sayılar (aksanlı 
harflerle)

é í ó ç ñ

Yalnız sayılar 1 2 3 4 5

Web adresi 
kısayolları .com .ne .html .gif

Ekrandaki klavyenin dili System Language (Sistem Dili) 
ayarına bağlıdır. Sistem dilini  (Settings (Ayarlar)) 

  (System Settings (Sistem Ayarları))  “System 
Language” (Sistem Dili) altından değiştirebilirsiniz.
Örnek: “System Language” (Sistem) “Français” (Fransızca) 
olarak ayarlanmışsa metni Fransızca olarak girebilirsiniz.

Klavye

Ekran üzerindeki klavyeyi kullanma

Karakter girme
Bu bölüm “FUN” sözcüğünü örnek olarak kullanarak 
metnin nasıl girileceğini gösterir.
1  “DEF3” tuşunu seçin ve “F” 

görüntülenene kadar  butonuna birkaç 
defa basın.
Butona her basışınızda metin giriş alanına girilen 
karakter değişir.

2  “TUV8” tuşunu seçin ve “U” 
görüntülenene kadar  butonuna birkaç 
defa basın.

3  “MNO6” tuşunu seçin ve “N” 
görüntülenene kadar  butonuna birkaç 
defa basın.

4  “Enter” tuşunu seçin ve  butonuna 
basın.
Girdiğiniz karakterler onaylanacaktır. (Bir karakteri 
onaylamak için PSP® sisteminin R butonuna da 
basabilirsiniz.) Tekrar “Enter” seçeneğini belirleyin ve 
klavyeden çıkmak için  butonuna basın.

Karakterleri girerken a/A tuşunu seçerseniz, büyük ve küçük 
harf arasında geçiş yapabilirsiniz.

İpucu

İpucu
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13 PSP® sistemi güncelleştirmeleri

Sistem yazılımını güncelleştirme
Yazılım güncelleştirmeleri güvenlik düzeltme ekleri
ile yeni veya gözden geçirilmiş ayar ve özellikleri ve
şu anki işletim sisteminizi değiştiren başka öğeleri 
içerebilir. Sisteminizde her zaman en son sistem 
yazılımı sürümünü kullanmanız önerilir.

1 Güncelleştirme verilerini alın.
2  Güncelleştirme verilerini var olan 

sistem yazılımının üzerine yazmak 
için kullanın.

3  Sistem yazılımı 
güncelleştirilmiş 
olacaktır.

Uyarı
Güncelleştirme sırasında:
•  UMD’yi çıkarmayın.
•  Sistemi kapatmayın.
•  AC Adaptörünün bağlantısını kesmeyin.
Güncelleşirme tamamlanmadan iptal edilirse sistem yazılımı 
zarar görebilir ve sistemin onarılması veya değiştirilmesi
gerekebilir.

İpuçları
• Güncelleştirmeler hakkında en son bilgiler için:
 eu.playstation.com/psp sayfasını ziyaret edin.
• Yazılıma bağlı olarak, oynamaya başlamadan önce PSP® 
 sistem yazılımını güncelleştirmeniz gerekli olabilir.
• Sistem yazılımını güncelleştirdikten sonra daha önceki bir  
 sürüme geri dönemezsiniz.
• Başlamadan önce pilin şarjının olup olmadığını   
 kontrol edin. Pil şarj düzeyi düşükse, güncelleştirmeyi  
 başlatamayabilirsiniz.

Sistem	yazılımı	sürümünü	kontrol	etme
Sistem yazılımı sürüm bilgilerini  “Settings” 
(Ayarlar)   “System Settings” (Sistem Ayarları) 

 “System Information” (Sistem Bilgisi) öğesini 
seçerek kontrol edebilirsiniz. Geçerli sürüm “System 
Software” (Sistem Yazılımı) alanında görüntülenir.
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Güncelleştirme	yöntemleri
Aşağıdaki yollardan herhangi biriyle güncelleştirme 
yapabilirsiniz.

İnternet bağlantısıyla

Network	Update	(Ağdan	Güncelleştirme)
PSP® sisteminin kablosuz yerel ağ özelliğini 
kullanarak güncelleştirme.

 “Settings” (Ayarlar) altından  “Network 
Update” (Ağdan Güncelleştirme) öğesini seçerek 
İnternete bağlanabilir ve sisteminizi en son sistem 
yazılımıyla güncelleştirebilirsiniz.

Bilgisayar	kullanarak	güncelleştirme
İnternetten güncelleştirme verilerini yüklemek 
için bilgisayar kullanarak güncelleştirme. Ayrıntılı 
yönergeler için,eu.playstation.com/psp adresini 
ziyaret edin.

PSP® sistemi güncelleştirmeleri

Sistem yazılımını güncelleştirme

İnternet bağlantısı olmadan

UMD	kullanarak	güncelleştirme
Güncelleştirme verileri içeren bir UMD kullanarak 
güncelleştirme yapabilirsiniz.

1  AC Adaptörünü PSP® sistemine bağlayın.

2  Güncelleştirme verilerini içeren bir UMD 
takın.
Güncelleştirme verisi simgesi ve sürüm numarası Ana 
Menü’de,  “Game” (Oyun) altında görüntülenir.

3   “PSP™ Update” (PSP™ Güncelleştirme) 
öğesini seçin ve sonra  butonuna basın.
Güncelleştirme başlar. Güncelleştirmeyi tamamlamak için 
ekrandaki yönergeleri izleyin.
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14 Security Settings (Güvenlik Ayarları)

Parental control level (Ebeveyn denetimi düzeyi) özelliğini ayarlama
PSP® sistemi ebeveyn denetimi özelliği içerir.
Ebeveyn denetimi düzeyi (oyunlar, videolar ve 
diğer içerik) tarafından kısıtlanan içeriğin kayıttan 
oynatılmasını önlemek için bu özelliği kullanarak bir 
parola ayarlayabilirsiniz. Sistemde ebeveyn denetimi 
düzeyini ayarlayarak, çocukların kısıtlanan içeriği 
kayıttan oynatmasını engelleyebilirsiniz.

Ebeveyn	denetimi	düzeyleri	hakkında

PSP®	sistemindeki	ebeveyn	denetimi	düzeyleri
Sistemin ebeveyn denetimi düzeyi kapatılabilir veya 
11 farklı düzeyden birine ayarlanabilir.

Off	(Kapalı) Ebeveyn denetimini kapatır

11-1 Sınırlanacak içeriğin düzeyini ayarlar. “1” en 
sınırlayıcı ayardır; “11” ise en az sınırlayıcıdır.

Menü öğesi için varsayılan ayar “9”dur.

PSP® sisteminin ve içeriğin ebeveyn denetimi 
düzeylerinin birleşimi içeriğin görüntülenip 
görüntülenemeyeceğini belirler.

Örnek: Sistemin ebeveyn denetim düzeyi “7” olarak 
ayarlanmışsa, sistemde “1” - “7” arasında düzeye 
sahip içerikler çalıştırılabilir.

Ebeveyn Denetimi Düzeyleri ve buna ilişkin yaş 
grupları hakkında daha fazla bilgi için eu.playstation.
com/psp adresini ziyaret edin veya yazılım 
kılavuzuna başvurun.

Parental	control	level	(Ebeveyn	denetimi	düzeyi)	
özelliğini	ayarlama

1  Ana menüdeki  (Security Settings 
(Güvenlik Ayarları)) öğesini  (Settings 
(Ayarlar)) seçeneği altından seçerek 
“Parental Control Level” (Ebeveyn 
Denetim Düzeyi) seçeneğini belirleyin  
ve  butonuna basın.

2  Yön butonlarını kullanarak 4 basamaklı 
parolayı girin ve ardından  butonuna 
basın.
Cihazı satın aldıktan sonraki ilk parola değiştirme 
işleminde, “0000” girin.

3  Düzeyi seçin ve  butonuna basın.
Ebeveyn denetimi düzeyi ayarlanır.

Parolayı değiştirmek için,  “Settings” (Ayarlar)  
  “Security Settings” (Güvenlik Ayarları) altından 

“Change Password” (Parola Değiştir) öğesini seçin.

İpucu
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