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Elektrik çarpmasından kaçınmak için kabini açmayın. 
Servis için yalnızca yetkili personele başvurun.

DİKKAT – Kontrollerin, ayarlamaların veya performans 
prosedürlerinin, burada belirtilenlerin dışında kullanımı 
tehlikeli ışınların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu cihaz IEC60825-1+A2:2001 altında 1 SINIF LAZER ürünü olarak 
sınıflandırılmıştır.

•  Bu ürün 6 yaş ve üstü için tasarlanmıştır.
•  PSP® sistemini uzun süreli kullanımdan kaçının. Göz yorgunluğunu 

önlemek için oyun süresince her saatte bir 15 dakikalık ara verin.
•  Aşağıda belirtilen rahatsızlıklardan herhangi birini hissederseniz, 

sistemi kullanmayı hemen bırakın. Belirtiler devam ettiği takdirde 
doktorunuza başvurun.

 –   Baş dönmesi, mide bulantısı, yorgunluk ya da araba tutmasına  
benzer belirtiler.

 –   Göz, kulak, el veya kol gibi vücut uzuvlarında rahatsızlık ya da 
ağrı.

Düzenleme bilgileri
•  Marka plakası birimin pil bölmesinde yer alır.
•   Bu cihaz, 3 metreden daha kısa bir bağlantı kablosu kullanılarak 

R&TTE Yönergesi’nde belirtilen sınırlar için test edilmiş ve 
uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

•   Bu cihaz aşağıdaki alanlarda kullanıldığında EN55022 B Sınıfı ve 
EN55024 için uygundur: yerleşim yeri, ticari ve hafif sanayi.

 
Bu ürünün üreticisi Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21 
Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japonya şirketidir. 
EMC’nin Yetkili Temsilcisi, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger 
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya şirketidir.
Avrupa’da Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great 
Marlborough Street, Londra, W1F 7LP tarafından dağıtılmaktadır.

Işığa Karşı Duyarlılık

Her zaman iyi ışıklandırılan bir ortamda oyun oynayın. Düzenli olarak 
saatte bir 15 dakikalık aralar verin. Yorgunken veya uykusuzken oyun 
oynamaktan kaçının. Parlayan ya da yanıp sönen ışıklara veya 
geometrik şekil ve desenlere duyarlılığı olan bazı kişilerin 
saptanmamış epilepsi sorunları olabilir veya televizyon izlerken ya da 
video oyunları oynarken sara nöbeti geçirebilirler. Epilepsi veya bu tür 
bir rahatsızlığınız varsa video oyunları oynamadan önce doktorunuza 
danışın; ayrıca oyun oynarken aşağıdaki belirtilerle karşılaşırsanız 
hemen doktora başvurun: baş dönmesi, görüşte değişiklik, kas tikleri, 
diğer istem dışı hareketler, bilinç kaybı, zihin karışıklığı veya katılmalar.

Yinelenen Hareket Rahatsızlıkları

PSP® sistemini uzun süreli kullanımdan kaçının. Saatte bir 15 dakika 
ara verin. Elleriniz, bilekleriniz veya kollarınızda rahatsızlık 
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hissederseniz PSP® sistemini kullanmayı hemen bırakın. Durum 
devam ederse, doktora başvurun.

Kulaklıklar

Kulaklık ses düzeyini çevre sesleri duyulabilecek biçimde ayarlayın. 
Kulaklarınızda çınlama veya herhangi bir rahatsızlık hissederseniz 
kulaklıklarınızı kullanmayı bırakın.

Radyo dalgaları

Radyo dalgaları, elektronik cihazları veya tıbbi aletleri (örneğin kalp 
pili) arızaya veya olası bir hasara neden olabilecek biçimde etkiler.
•   Kalp pili veya başka bir tıbbi aygıt kullanıyorsanız, kablosuz ağ öz 

 elliğini kullanmadan önce doktorunuza veya tıbbi aletinizin 
üreticisine danışın.

•   Kablosuz ağ özelliğini kullanırken PSP® sistemini kalp pili veya 
diğer tıbbi aletlerden en az 20 cm uzakta tutun.

•   Kalp pili kullanıyorsanız, PSP® sistemini gömlek cebinizde 
taşımayın.

•   Herhangi bir nedenle kalp pilinizle bir etkileşim olduğundan 
şüphelenirseniz, PSP® sistemini hemen kapatın.

•  Aşağıda belirtilen yerlerde kablosuz ağ özelliğini kullanmayın:
 –   Uçak veya hastane gibi kullanımının yasaklandığı yerler. PSP® 

sistemini kullanırken bulunduğunuz tıbbi kurumun kurallarına 
uyun. Buna ek olarak, uçakta kablosuz ağ özelliğini veya kalkış 
ya da iniş sırasında PSP® sistemini kullanırsanız, cezası para ile 
ödenen hava güvenliği kurallarını ihlal ediyor olabilirsiniz

 –  Kalabalık mekanlar.
 –   Yangın alarmları, otomatik kapılar ve diğer otomatik cihazlara 

yakın alanlar.
•   Radyo dalgaları bazı araçlardaki donanımı etkileyebileceğinden, 

kablosuz ağ özelliğini araç içinde kullanırken dikkatli olun.

DNAS hakkında

Sony Computer Entertainment Inc., PSP® sistemi bir ağa bağlanırken 
telif haklarının ve güvenliğin korunmasına yardımcı olmayı 
amaçlayan bir iyelik kimlik doğrulama sistemi olan DNAS’yi 
(Dynamic Network Authentication System) kullanır. DNAS, kimlik 
doğrulama, kopyalamaya karşı koruma, hesap engelleme, sistem, 
kurallar veya oyun yönetimi ve diğer amaçlar için bir kullanıcının 
donanım ve yazılımı hakkında bilgi toplayabilir. Toplanan bilgi 
kullanıcıyı kişisel olarak tanımlamaz. Kimlik doğrulama düzenini 
engelleyen program ve aygıtları yetkisiz aktarma, gösterme, verme, 
alma veya iletme hukuken yasaklanmış olabilir.

Sistem Yazılımı

Bu üründeki Sistem Yazılımı Sony Computer Entertainment Inc. 
tarafından verilen sınırlı lisansa tabidir. Daha fazla bilgi için 
http://www.scei.co.jp/psp-eula adresine bakın.
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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 yasalarına ve gerekliliklerine 
uygun şekilde atın. Bu şekilde, doğal kaynakların korunmasına ve 
elektrikli malzemelerin işlenmesi ve atılması konusundaki çevre 
koruma standartlarının geliştirilmesine yardımcı olursunuz. 
Bu simge, ek kimyasal simgelerle birlikte bataryalar üzerinde 
kullanılabilir. Batarya %0,0005 oranından fazla cıva veya %0,004 
oranından fazla kurşun içeriyorsa, cıvanın (Hg) veya kurşunun (Pb) 
kimyasal simgeleri görünür.
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Bu belgede yayımlanan sistem işlevselliğiyle ilgili bilgiler 
kullanmakta olduğunuz yazılım sürümüne bağlı olarak kendi PSP® 
sisteminizde farklılık gösterebilir.

PSP® sistemi belgeleri hakkında
PSP® (PlayStation®Portable) sistemi belgeleri aşağıdakileri içerir:

Güvenlik ve Destek (bu belge)
Bu belgede, PSP® sisteminin kullanımıyla ilgili güvenlik bilgileri, 
sorun giderme, özellikler ve diğer konular hakkında bilgiler bulunur.

Hızlı Başvuru Kılavuzu
Bu belge PSP® sisteminin temel donanım işlemleriyle ilgili bilgiler 
içerir.

Kullanıcı Kılavuzu şu adresten erişin:  
(eu.playstation.com/manuals)
Bu çevrimiçi belgeye Internet üzerinden erişilir ve belgede PSP® 
sistem yazılımının kullanımıyla ilgili ayrıntılı bilgiler bulunur.

İçindekiler



6

Kullanmadan önce

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Kullanmadan önce verilen yönergeleri dikkatle okuyun. Daha sonraki 
başvurularınız için saklayın.

Aksesuar uyumluluğu
PSP-1000 serisi ve/veya PSP-2000 serisi için tasarlanan bazı 
aksesuarlar PSP-3000 serisi ile uyumlu değildir. Ayrıntılar 
için eu.playstation.com/psp adresini ziyaret edin.

Güvenlik

Bu ürün yüksek güvenlik dikkate alınarak tasarlanmıştır. Ancak, 
uygun biçimde kullanılmadığında her elektrikli aygıtın yangın,
elektrik çarpması veya kişisel yaralanmalara yol açma riski vardır. 
Kazasız çalışmasını güvenceye almak için aşağıdaki yönergelere 
uyun:
•  Tüm uyarıları, önlemleri ve yönergeleri dikkate alın.
•   AC Adaptöründe hasar ve elektrik fişi veya prizi etrafında toz 

birikimi olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
•   Cihaz normal bir biçimde çalışmıyorsa, olağandışı sesler çıkarıyor 

ya da kokular yayıyorsa veya dokunulmayacak kadar sıcak hale 
geldiyse, cihazı kullanmayı bırakın, AC Adaptörünü elektrik 
prizinden çıkarın ve diğer tüm kabloların bağlantısını hemen kesin.

Kullanım ve saklama

•   İyi aydınlatılan bir alanda kullanın ve ekranı yüzünüzden güvenli bir 
uzaklıkta tutun.

•   PSP® sistemini uzun süreli kullanımdan kaçının. Göz yorgunluğunu 
önlemek için oyun süresince her saatte bir yaklaşık 15 dakikalık ara verin.

•   Ses düzeyini ayarlarken dikkat edin. Ses düzeyini aşırı bir düzeye 
ayarlarsanız, kulaklarınız zarar görebilir veya hoparlörlerde hasar 
meydana gelebilir.

•   Küçük çocuklar Memory Stick Duo™ gibi küçük parçaları 
yutabileceğinden, sistemi ve aksesuarları küçük çocukların ulaşamayacağı 
bir yerde saklayın.

•   Sistemi bisiklet veya araba kullanırken kullanmayın. Araba veya bisiklet 
kullanırken ekrana bakmak veya sistemi çalıştırmak trafik kazasına neden 
olabilir.

•  Sistemi veya aksesuarları suya yakın yerlerde kullanmayın.
•  Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri veya aksesuarları kullanın.
•   Sistemi veya aksesuarlarını yüksek sıcaklığa, yüksek neme ya da 

doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
•   Sistemi veya aksesuarlarını pencereleri kapalı bir arabanın içinde 

(özellikle yaz aylarında) bırakmayın.
•  Sistemi veya aksesuarları toza, dumana veya buhara maruz bırakmayın.
•   Sistemin veya aksesuarlarının içine sıvı veya küçük parçaların girmesini 

önleyin.
•   Sistemi veya aksesuarlarını eğimli, dengesiz veya titreşim olan yüzeylerin 

üzerine koymayın.
•   Sistemi veya aksesuarlarını fırlatmayın, düşürmeyin veya üzerine 

basmayın ve şiddetli darbeye maruz bırakmayın. PSP® sistemi 
cebinizdeyken oturmak veya ağır nesneler içeren sırt çantanızın alt 
kısmına koymak sistemin zarar görmesine neden olabilir.

•   Oyun sırasında PSP® sistemini zorla bükmeyin veya şiddetli darbe 
almasını engelleyin, bu, sisteme zarar verebilir veya disk kapağının açılıp 
diskin dışarı çıkmasına neden olabilir. Analog çubuğu dikkatli kullanın.

•  Sistemin veya aksesuarların üzerine ağır nesneler koymayın.
•   Sistemin veya aksesuarların konektörlerine dokunmayın veya yabancı 

cisimler sokmayın.

Dikkat	Edilmesi	Gereken	Noktalar
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•   Sistem veya AC Adaptörü’ne, çalışırken uzun süre dokunmayın. 

Kullanım koşullarına göre, sistem veya AC Adaptörü 40° C veya 
daha yüksek sıcaklıklara ulaşabilir. Bu koşullarda uzun süreli temas 
düşük sıcaklık yanıklarına neden olabilir*.  
*  Düşük sıcaklık yanıkları, cildin görece düşük sıcaklıktaki  

(40° veya daha yüksek) AC nesneleri ile uzun süre temas etmesi 
durumunda ortaya çıkan yanıklardır.

•   Ekranda kalıcı olarak belirsiz bir resim bırakabileceğinden, sistem, 
plazma veya projeksiyon* TV’ye bağlıyken TV ekranında uzun 
süre hareketsiz resim bırakmayın.

 * LCD ekran türleri hariç

AC Adaptör kullanımı

•  AC Adaptörünün fişine ıslak elle dokunmayın.
•   Şimşekli fırtına olduğu durumlarda, elektrik prizine bağlıysa AC 

Adaptörüne veya sisteme dokunmayın.
•   Verilen Pil Paketi ve AC Adaptörü (veya onaylı bir yedeği) dışında 

bir güç kaynağı kullanmayın.
•   Sistemde veya aksesuar bağlantılarında toz ya da yabancı madde 

birikmesine izin vermeyin. Sistem bağlantılarında veya AC 
Adaptöründe toz ya da yabancı madde varsa, bağlantıyı yapmadan 
önce kuru bir bezle silin. Bağlantılar üzerinde bulunan toz veya 
başka maddeler yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

•   Sistemi temizlemeden önce veya uzun bir süre kullanmayacağınız 
zaman, AC Adaptörünün fişini elektrik prizinden, diğer tüm 
kabloları ve Pil Paketini sistemden çıkarın.

•   AC Adaptörünün özellikle fişlerine ve sistemden çıkış kısımlarının 
üzerine basılmasını veya bu noktaların sıkıştırılmasını önleyin.

•   AC Adaptörünün bağlantısını keserken fişten tutun ve doğrudan 
prizden çekin. Hiçbir zaman kablodan tutarak veya yana doğru 
çekmeyin.

Dikkat	Edilmesi	Gereken	Noktalar

•   Kumaş malzeme ile kaplıyken sistemi oyun oynamak, video 
izlemek veya müzik dinlemek için kullanmayın. Oyun oynarken, 
video izlerken veya müzik dinlerken sistemi geçici olarak 
duraklatmak veya kaldırmak istiyorsanız, çantasına veya kutusuna 
koymadan önce sistemi Uyku Modu’na alın.

•   AC Adaptörünü voltaj transformatörüne veya enversöre 
bağlamayın. AC Adaptörünün yurt dışında kullanım için voltaj 
transformatörüne ya da otomobilde kullanmak için enversöre 
bağlanması AC Adaptöründe ısı birikimine neden olup yanıklara 
veya arızaya neden olabilir.

•   Priz çıkışı cihazın yakınına yerleştirilmeli ve kolaylıkla erişilebilir 
olmalıdır.

LCD ekran

•   LCD ekran camdan yapılmıştır ve aşırı güç uygulandığında 
kırılabilir.

•   LCD ekranın bazı kısımlarında siyah (karanlık) pikseller ve sürekli 
ışıklı olan pikseller görünebilir. Bu tür noktaların görünmesi LCD 
ekranlarda oluşabilecek normal bir olaydır ve bir arıza belirtisi 
değildir. LCD ekranlar çok hassas bir teknoloji kullanılarak 
yapılmışlardır. Ancak, her ekranda düşük sayıda karanlık veya 
sürekli ışıklı olan pikseller bulunur. Ayrıca, sistem kapatıldıktan 
sonra ekranda bir kaç saniye için bozuk bir görüntü kalabilir.

•   Doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakılması sistemin LCD 
ekranına zarar verebilir.

•   Sistemi soğuk bir ortamda kullanırken grafiklerde gölgeler 
oluştuğunu fark edebilirsiniz veya ekran normalden daha karanlık 
görünebilir. Bu bir arıza değildir; sıcaklık yükseldiğinde ekran 
normale dönecektir.

•   Hareketsiz resimleri ekranda uzun süre görüntülemeyin. Bu, soluk 
bir görüntünün ekranda kalmasına neden olabilir.
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“Pickup” hakkında

Sistemin disk kapağının içinde bulunan “pickup” kısmına 
dokunmayın. Pickup’a dokunmak, sisteme zarar verebilir.

Memory Stick Duo™

En iyi sonucu elde etmek için aşağıdaki yönergelere uyun:

•  (A) konektör alanına elinizle veya metal nesnelerle dokunmayın.
•   (B) bellek alanına yazı yazarken fazla bastırmayın.
•   Memory Stick Duo™ belleğini aşağıdaki alanlarda kullanmayın 

veya depolamayın:
 –  Sıcak araba gibi yüksek sıcaklıklar altında kalan yerlerde.
 –  Doğrudan güneş ışığı alan yerlerde.
 –  Çok nemli veya pas oluşumuna neden olan yerlerde.

•   Silmeyi engelleme düğmesi olmadan Memory Stick Duo™ 
ortamını kullanırken, kazayla verilerin üzerine yazmamaya veya 
onları silmemeye dikkat edin. Memory Stick Duo™ ortamınızın 
silmeyi engelleme anahtarı varsa, anahtarı LOCK konumuna 
getirerek verilerin kaydedilmesini, düzenlenmesini veya silinmesini 
engelleyebilirsiniz.

Kaydedilen veriler
Memory Stick Duo™ belleğini aşağıda belirtilen şekillerde 
kullanmayın, bu şekilde kullanımın sonucunda veri kaybı veya 
bozulması olabilir:
•   Veri yüklerken veya kaydederken ya da biçimlendirilirken Memory 

Stick Duo™ belleğini çıkarma veya sistemi kapatma.
•   Statik elektriğe veya elektriksel etkileşime maruz mekanlarda 

kullanma.

Yazılımda veya verilerde herhangi bir nedenle kayıp ya da 
bozulma oluşursa, genellikle yazılım veya veriler kurtarılamaz. 
Sony Computer Entertainment Inc., yan kuruluşları ve şubeleri 
yazılım ve veri kaybından veya bozulmasından doğan maliyet, 
gider ve hasarlar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Çantalar ve kılıflar
•   PSP® sistemini satın alınmış olan bir çantaya koyarken, gücü 

kapatın veya sistemi uyku moduna geçirin. Çantadayken sistemi 
kullanmayın. Çanta veya kılıf içindeyken sistemi açık bırakmak 
veya kullanmak, aşırı ısınmaya ve bunun sonucunda sistemin 
arızalanmasına neden olabilir.

•   İstenmeden çalıştırılmasını engellemek için, PSP® sistemini ve 
Uzaktan Kumanda’yı Tutma Modu’na getirin.

Dikkat	Edilmesi	Gereken	Noktalar

Pickup
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Sistemi veya aksesuarlarını sökmeyin

PSP® sistemini ve aksesuarlarını bu kılavuzda verilen yönergelere göre 
kullanın. Sistemin analizine veya üzerinde değişiklik yapılmasına ya 
da devre yapılandırmalarının analizine ve kullanılmasına izin 
verilmez. Parçaların sökülmesi sistem garantisini geçersiz kılar ve 
zararlı olabilir. Özellikle LCD ekran tehlikeli yüksek gerilim parçaları 
içerir ve UMD’yi okumak için gerekli lazer ışınları gözlere doğrudan 
ulaşırsa, görme bozukluklarına neden olabilir.

Erişim noktası kullanımı

Kablosuz LAN erişim noktasını seçmek için PSP® sisteminin ‘Scan’ 
(Tara) işlevi kullanıldığında, kamuya açık kullanım için planlanmamış 
erişim noktaları da görüntülenebilir. Yalnızca kullanma yetkisine sahip 
olduğunuz kişisel erişim noktasına ya da kamuya açık kablosuz LAN 
veya etkin nokta hizmetinde bulunan bir erişim noktasına bağlanın.

Uzun seyahatlerde kullanım

Seyahat ederken uygulanan kablosuz ağ düzenlemelerine dikkat edin.

Nem yoğunlaşması

PSP® sistemi veya UMD soğuk bir ortamdan doğrudan sıcak bir 
ortama getirilirse, UMD’de veya sistemin içindeki mercekte nem 
yoğunlaşması olabilir. Bu durum oluşursa, sistem düzgün bir şekilde 
çalışmayabilir. Bu durumda, UMD’yi çıkartın ve sistemi kapatıp 
fişten çekin. UMD’yi nem buharlaşana kadar yerine yerleştirmeyin
(bu birkaç saat sürebilir). Sistem yine de düzgün bir şekilde 
çalışmıyorsa, PSP® yazılım biçimi kılavuzunda bulunan ilgili PSP® 
müşteri hizmetleri yardım hattını arayın.

UMD kullanımı

•   Diskin arka tarafındaki (diskin kaydedilen yüzeyindeki) açıklığa 
parmaklarınızla dokunmayın.

•   Toz, kum, yabancı cisimler ve diğer türdeki kirlerin diskin üzerine 
gelmesine izin vermeyin.

•   UMD kirlenirse, UMD ürününün dış ve kayıtlı yüzeylerini 
yumuşak bir bezle dikkatle silin. Çözücüler veya başka kimyasal 
maddeler kullanmayın.

•   Çatlamış, eğilmiş veya onarılmış UMD kullanmayın. UMD, PSP® 
sisteminin içinde kırılabilir ve bu da yaralanma veya arızaya yol 
açabilir.

Dış yüzeylerin kullanımı ve bakımı

PSP® sisteminin bozulmasının ve renginin solmasının engellenmesine 
yardımcı olmak için aşağıdaki yönergeleri uygulayın:
•   Dış yüzeyi temizlemek için çözücüler ve başka kimyasal maddeler 

kullanmayın.
•   Sistemin kauçuk veya vinil ürünlere uzun süre doğrudan temas 

etmesine izin vermeyin.
•   Sistemi silmek için kimyasal olarak işlenmiş temizleme bezi 

kullanmayın.

Analog çubuğu kullanmadan önce

•   Sistemin ön tarafından analog çubuğu çıkarmaya çalışmayın, aksi 
takdirde sistem zarar görür ve yaralanmalara neden olabilir.

•   En iyi sonuçlar için,  “Settings” (Ayarlar)   “System 
Settings” (Sistem Ayarları) menüsüne gidin ve “System 
Information” (Sistem Bilgileri) ekranı seçiliyken, analog çubuğu 
dairesel hareketlerle döndürün. Bu işlem analog çubuğun hareket 
aralığını ayarlar.

Dikkat	Edilmesi	Gereken	Noktalar
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Pil hakkında

Pil Paketiyle ilgili alınacak önlemler

  Uyarılar

Hasarlı veya sızıntı yapan Pil Paketini kullanmayın. Malzemeyle 
temas edilmesi gözlerde veya deride yanıklara veya yaralanmalara yol 
açabilir. Yabancı maddeler anında görünmese de, malzemedeki 
kimyasal değişimler daha sonra ortaya çıkan yaralanmalara yol 
açabilir.

Pil Paketinden sızan bir maddeye dokunursanız, aşağıda 
belirtilenleri yapın:
•   Madde gözlere kaçarsa, ovalamayın. Gözleri hemen temiz suyla 

yıkayın ve tıbbi yardım isteyin.
•   Madde cilt veya giysilerle temas ederse, etkilenen bölgeyi 

hemen temiz suyla yıkayın. Kızarma veya ağrı olursa 
doktorunuza danışın.

Pil Paketini dikkatli kullanın. 
Pil Paketi dikkatli kullanılmadığı takdirde patlayabilir veya yangın 
yada kimyasal yanık tehlikesi oluşturabilir.
•   Pil Paketinin ateşle temas etmesine ya da doğrudan güneş ışığı, 

güneşte kalmış araç içi veya ısı kaynaklarının yanı gibi aşırı 
sıcaklığa maruz kalmasına izin vermeyin.

•  Pil Paketinin kısa devre yapmasına neden olmayın.
•  Pil Paketini sökmeyin veya kurcalamayın.
•   Pil Paketine zarar gelmesini önleyin. Pil Paketini bozuk para veya 

anahtar gibi metallerle birlikte taşımayın ve saklamayın. Zarar 
görürse, kullanmayı bırakın.

•  Pil Paketini düşürmeyin veya şiddetli darbe almasını engelleyin.

Dikkat	Edilmesi	Gereken	Noktalar

Temizlik

Güvenlik nedeniyle, temizlik yapmadan önce AC Adaptörünün fişini 
elektrik prizinden çıkarın, diğer tüm kabloları ve Pil Paketini 
sistemden çıkarın.

Dış yüzeyi ve LCD ekranı temizleme
Yumuşak bir bezle hafifçe silin.

Konektörleri temizleme
Kulaklıkların veya uzaktan kumandanın konektörleri kirlenirse, bu 
seste parazitlere ve gürültüye neden olabilir. Konektörlerin temiz 
kalmasını sağlamak için kuru ve yumuşak bir bezle silin.
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•   10°C ile 30°C arasında bir sıcaklıkta şarj edin. Başka koşullarda 

şarj etmek aynı derecede etkili olmayabilir.
•   Şarj ederken sistem açıksa veya şarj için USB kablosu 

kullanılıyorsa, şarj süresi uzayabilir.
•   USB şarjı, bağlı aygıtın USB portunun güç kaynağını kullanır. Pili, 

PSP® sistemini yüksek güçlü bir USB portuna sahip bir aygıta 
bağlayarak şarj edin. Düşük güçlü bir USB portu veya bir USB hub 
kullanılırsa, pil şarj edilemeyebilir.

•   PSP® sistemine bir AC adaptörü veya USB kablosu aynı anda 
bağlanırsa, pil AC adaptörü tarafından şarj edilir.

•   PSP® sistemini pil kapağı çıkarılmış durumda kullanmayın veya 
şarj etmeyin. Pil aniden çıkarılırsa, pil düşürülebilir ve sistemin 
bozulmasına neden olacak şekilde zarar görebilir.

Tahmini pil süresi

Oyun Yaklaşık 3 - 6 saat *1

Video oynatma Yaklaşık 3 - 5 saat *2

*1   Verilen Pil Paketi kullanılarak, sistem tek oyuncu modundayken, 
Uzaktan Kumandalı Kulaklıklar çalışır ancak kablosuz yerel ağ (WLAN) 
çalışmaz durumdayken yürütülen testlere dayanır.

*2   Sistem hoparlörleri ile Kulaklıklar, ses düzeyi ve ekran parlaklık düzeyi 
değişken olarak kullanılarak yapılan sınamalara göre.

İpucu
Pil süresi, oynatılan içeriğin türüne veya ekran parlaklığı gibi 
kullanım koşullarına ve çevresel etkenlere göre değişebilir. Pil paketi 
kullanıldıkça, pil süresi azalabilir.

Dikkat	Edilmesi	Gereken	Noktalar

•   Pil Paketinin üzerine ağır nesneler koymayın veya basınç 
uygulamayın.

•   Pil Paketinin sıvı ile temas etmesini engelleyin. Islandığı takdirde 
tamamen kuruyuncaya kadar kullanmayı bırakın.

•  Pil Paketini küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
•   PSP® sisteminin uzun süre kullanılmayacağı durumlarda, Pil 

Paketini çıkartın ve serin, kuru ve çocukların ulaşamayacağı bir 
yerde saklayın.

•   Yalnızca sağlanan Pil Paketini veya PSP® sistemiyle kullanılmak 
üzere işaretlenmiş bir yedeği kullanın.

•   Pil Paketini şarj etmek amacıyla bu işlem için tasarlanmış AC 
Adaptörü’nü kullanın.

Şarj etme

Pili, AC adaptörünü veya bir USB kablosu (ayrı satılır) kullanarak 
şarj edebilirsiniz. Pilin şarj edilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için, 
ürünle birlikte verilen Hızlı Başvuru el kitabına bakın.

Yaklaşık şarj süreleri

AC adaptörüyle şarj etme Yaklaşık 2 saat 20 dakika

USB kablosuyla şarj etme Yaklaşık 5 saat

Gösterilen şekiller, şarjı bitmiş bir pilin şarj edilmesi ile ilgilidir.

İpuçları
•   Pil Paketi sisteme takılı değilken PSP® sistemini AC Adaptörü ile 

kullanmayın. AC Adaptörü bağlantısının aniden kesilmesi sisteme 
zarar verebilir.
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Uyumlu ortamlar
Aşağıda listelenen ortam türleri PSP® sisteminde kullanılabilir. Bu 
kılavuz boyunca, aşağıdaki tabloda görünen tüm Memory Stick™ 
ortamları için “Memory Stick Duo™” terimi kullanılmıştır.

Type Logo

UMD

Memory Stick Duo™ (MagicGate™ 
uyumlu değil)

MagicGate™ Memory Stick Duo™ *1

Memory Stick Duo™ (MagicGate™ 
uyumlu) *1 *2

Memory Stick PRO Duo™ *1 *2

Memory Stick PRO-HG Duo™ *1 *2

Memory Stick Micro™ (M2™) *1 *2 *3

*1  MagicGate™ ile uyumlu
*2   Paralel arabirim üzerinden yüksek hızlı veri aktarımı ile uyumlu. 

Uyumlu	ortamlar

Pil Paketi ömrü

•   Pil Paketinin ömrü sınırlıdır. Pil süresi, pil kullanıldıkça ve 
eskidikçe azalır. Pil süresi çok kısalırsa veya pil şişerse, Pil Paketini 
derhal değiştirin.

•   Pil Paketinin ömrü saklama koşullarına, kullanım koşullarına ve 
sıcaklık gibi çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Pil Paketini değiştirme

•   Güvenlik nedeniyle, Pil Paketini değiştirmeden önce sistemi 
kapatın, güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın ve diğer tüm 
kabloları çıkarın.

•   Pilin şarjı bittikten sonra veya Pil Paketi çıkarıldıktan sonra sistem 
uzun kullanılmazsa, tarih ve saat ayarları sıfırlanabilir. Bu 
durumda, PSP® sisteminin ilk açılışında tarih ve saat ayarı ekranı 
görüntülenir.

Pil Paketini saklama

Sistem uzun süre kullanılmayacaksa, Pil Paketini sistemden çıkartın. 
Pil Paketini serin, kuru ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde 
saklayın.
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Dosya boyutu sınırlaması
Memory Stick™ ortamında kullanılan dosya sistemi özelliği, 
kaydedilebilecek veya oynatabilecek dosyaların sınırını her bir dosya 
için 4 GB boyut olarak belirlemektedir.

MagicGateTM

, Sony Corporation tarafından geliştirilen bir telif 
hakkı koruma teknolojisi terimidir.

Uyumlu	ortamlar

*3   Memory Stick Micro™ ortamını kullanmak için önce, bir  
M2 Duo boyutlu adaptör içine koymanız gereklidir. Memory Stick 
Micro™ doğrudan sisteme takılırsa, dışarıya çıkartılamayabilir.

İpuçları
•   Standart boyutlu Memory Stick™ sistemle birlikte kullanılamaz.
•   Tüm Memory Stick™ ortamların performansı garanti edilmemiştir.
•   Memory Stick Duo™ ortamı PSP® sistemi dışında bilgisayar gibi bir 

aygıtta biçimlendirilirse, sistem bu ortamı tanımayabilir. Böyle bir 
durumda,  “System Settings” (Sistem Ayarları)  “Format Memory 
Stick™” (Memory Stick™’i Biçimlendir) menüsüne gidin ve Memory 
Stick Duo™ ortamını yeniden biçimlendirin.

UMD

UMD her satış bölgesi için bir bölge kodu içerir. Bu sistem, “ALL” 
veya “2” bölge kodundan biriyle işaretli UMD ortamını çalıştırabilir.

Memory Stick™

Paralel veri aktarımı (yüksek hızlı veri aktarımı)
Paralel veri aktarımı Memory Stick™ üzerindeki çoklu veri girdi 
veya çıktı konektörlerinin aynı anda kullanılmasına (paralel arabirim) 
izin veren yüksek hızlı veri aktarımı teknolojisidir. PSP® sistemi 4 bit 
paralel veri aktarımını destekler. Ancak, kullanılan ortama göre 
okuma/yazma için gerekli olan süre değişebilir.
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Sorun giderme

Servis isteğinde bulunmadan önce
PSP® sistemini çalıştırmakta zorluk çekiyorsanız, bu bölümü gözden 
geçirin. Sorun devam ederse, her PSP® yazılım biçimi kılavuzunda 
bulunan ilgili PSP® müşteri hizmetleri yardım hattını arayın.

Güç, pil ve şarj sorunları

Sistem açılamıyor.
,  Pilin şarjı bitmiş olabilir. Pili şarj edin.
,  Pil Paketinin düzgün takıldığını kontrol edin.

Pil şarj olmuyor veya tam olarak yeniden şarj olmuyor.
,  AC adaptörü kullanırken AC Adaptörünün sisteme ve elektrik 

prizine düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
,  USB kablosu kullanırken, USB kablosunun sistem ile USB 

aygıtına tam olarak bağlandığını ve USB aygıtının açık olduğunu 
kontrol edin.

,  Kullanım koşullarına ve şarj sırasındaki çevresel etkenlere bağlı 
olarak pil tam olarak şarj olmayabilir veya şarj işlemi daha uzun 
süre alabilir. Ayrıntılar için bkz. “Pil hakkında” (  sayfa 10).

,  Sistem konektörlerinin (USB konektörü gibi) ve AC adaptörünün 
veya USB kablo konektörlerinin temiz olup olmadığını kontrol 
edin. Temiz değilse, konektörü yumuşak ve kuru bir bezle silin.

,  AC adaptör kullanırken, bu ürün için doğru AC adaptörünü 
kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin.

,  Pili şarj etmek için bazı USB aygıtları kullanılamaz. Ayrıntılar 
için, bkz. “Pil hakkında” (  sayfa 10).

,  Oyun oynarken bir USB kablosu bağladığınızda, PSP® sistemi 
otomatik olarak USB moduna geçmez.

,   (System Settings) (Sistem Ayarları) altında “USB Auto 
Connect” (USB Otomatik Bağlantı) “Off” (Kapalı) olarak 
ayarlandığında, sistem USB moduna el ile ayarlanmalıdır.  
(Settings) (Ayarlar) altından  (USB Connection) öğesini 
seçin.

Pil şarjı uzun süre dayanmıyor.
,  Depolama yöntemi, kullanım koşulları veya çevresel etkenlere 

bağlı olarak şarj daha kısa sürede bitebilir. Ayrıntılar için bkz. 
“Pil hakkında” (  sayfa 10).

Pil Paketi şişmiş.
,  Pil Paketi şişmişse, hemen değiştirin.

Ekran

Ekran aniden kararıyor.
,   “Power Save Settings” (Güç Tasarrufu Ayarları) altındaki 

“Backlight Auto-Off” (Arka Plan Işığını Otomatik Kapatma) 
ayarlanmışsa, sistem belirlenen süre boyunca kullanılmazsa LCD 
ekranın arka plan ışığı otomatik olarak kapanır.

,   “Power Save Settings” (Güç Tasarrufu Ayarları) altındaki 
“Auto Sleep” (Otomatik Uyku) ayarlanmışsa, sistem belirlenen 
süre boyunca kullanılmazsa sistem otomatik olarak uyku moduna 
girer.

Ekran karanlık ve zor görülüyor.
,  Parlaklığı ayarlamak için sistemin ön yüzündeki ekran butonunu 

kullanın.

Servis	isteğinde	bulunmadan	önce
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Ekrandaki siyah veya sürekli ışıklı olan pikseller 
kaybolmuyor.
,  LCD ekranlar çok hassas bir teknoloji kullanılarak 

yapılmışlardır, ancak bazı durumlarda ekranda siyah (karanlık) 
pikseller veya sürekli ışıklı olan pikseller görünebilir. Bu sistem 
arızası değildir. Ayrıntılar için bkz. “Dikkat Edilmesi Gereken 
Noktalar” (  sayfa 6).

Ekran rengi doğru görünmüyor.
,    “Theme Settings” (Tema Ayarları) altındaki “Theme” 

(Tema) ayarı için “Original” (Orijinal) belirlenmişse, arka plan 
rengi her ayın başında otomatik olarak değişir.

Video TV’den izlenemiyor.
,  Video çıkış kablosunun sisteme ve TV’ye tam olarak takılı 

olduğunu kontrol edin.
,  Bazı TV’ler PSP® sisteminden video çıktısı alamayabilir.
,  PSP® sistemi NTSC video biçiminde çıkış verir. NTSC video 

biçimini desteklemeyen bir aygıt kullanılırsa ekranda herhangi 
bir görüntü olmayabilir. Ayrıntılar için TV üreticisiyle görüşün.

Video bir TV’ye gönderildiğinde, görüntünün kenarlarında 
(veya üst ya da altında) siyah çubuklar görüntülenir.
,  Oyunlar veya Internet tarayıcı ekranları için TV’ye gönderilen 

video görüntü çıkışının boyutu önceden belirlendiğinden, 
görüntünün kenarlarında yatay veya dikey siyah çubuklar 
görüntülenebilir.

PSP® sistemi bir TV’ye bağlandığında, ekran aniden 
kararıyor.
,   Connected Display Settings (Bağlı Görüntü Ayarları) altında 

“Screensaver” (Ekran Koruyucu) ayarlanmışsa, belirli bir süre 
işlem yapılmadığında ekran koruyucusu otomatik olarak etkinleşir.

Ses

Ses yok. 
,  Ses düzeyinin sıfıra ayarlı olmadığını kontrol edin. Ses düzeyini 

yükseltmeyi deneyin.
,  Sessiz ayarının açık olmadığını kontrol edin. Sessiz ayarını 

silmek için sistemin ön yüzündeki ses butonuna basın.
,  Kulaklık veya video çıkış kablosu bağlandığında, PSP® sistem 

hoparlörlerinden ses çıkmaz.

Ses düzeyi artmıyor.
,   “Sound Settings” (Ses Ayarları) altındaki “AVLS” özelliği 

“On” (Açık) olarak ayarlanmışsa, en yüksek ses düzeyi 
sınırlanmıştır.

,  Kulağı zorlamayan kulaklıklar, özellikle ses basınç seviyesini en 
yüksek 90dB ile sınırlayacak şekilde tasarlanmıştır.

,  Video çıkış kablosu bağlandığında, ses ayarı PSP® sisteminin ses 
+ butonu / ses – butonu ile değiştirilemez. Ses ayarını bağlı olan 
aygıtta yapın.

Kulaktan ses gelmiyor veya parazit sesi geliyor.
,  Kulaklık fişinin tam olarak takıldığından emin olun.

PSP® sisteminin dahili mikrofonu ses almıyor. 
,  Bir kulaklık (ayrı olarak satın alınır) bağlandığında, PSP® sistemi 

sesi kulaklığın mikrofonundan alır. Dahili mikrofon 
kullanılamaz.

Servis	isteğinde	bulunmadan	önce
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UMD

Sistem UMD’yi tanımıyor.
,  POWER/HOLD anahtarını yukarı kaydırın ve POWER 

göstergesi sönene kadar en az üç saniye bekleyin. Güç tamamen 
kesilecektir. Bundan sonra, sistemi yeniden açın.

UMD’yi başlatırken güncelleştirme önerisi veren bir mesaj 
görüntüleniyor.
,  Sistem yazılımını güncelleştirin. Güncelleştirmelerle ilgili bilgi 

için, sistemle birlikte verilen Hızlı Başvuru kılavuzuna başvurun.

Memory Stick Duo™

Memory Stick Duo™ yerleştirilemiyor.
,  Memory Stick Duo™’yu yerleştirirken doğru yönde tutun.
,  PSP® sistemiyle birlikte kullanılabilecek ortam türünün takılı 

olduğunu kontrol edin. Ayrıntılar için bkz. “Uyumlu ortamlar”  
(  sayfa 12).

Sistem Memory Stick Duo™’yu tanımıyor.
,  Memory Stick Duo™ ortamı bilgisayar kullanılarak 

biçimlendirilmişse, PSP® sistemi tarafından tanınmayabilir. 
Böyle bir durumda, saklamak istediğiniz verileri bilgisayara 
kopyalayın ve sonra   “System Settings” (Sistem Ayarları) 

 “Format Memory Stick™” (Memory Stick™’i Biçimlendir) 
menüsüne gidin ve ortamı yeniden biçimlendirin.

,  Memory Stick Duo™’nun düzgün takıldığını kontrol edin. 
Memory Stick Duo™’yu çıkartıp yeniden yerleştirmeyi deneyin.

Sistem veri kaydedemiyor veya yükleyemiyor.
,  Memory Stick Duo™ ile ilgili bir sorun olabilir. Varsa, başka bir 

Memory Stick Duo™ kullanmayı deneyin.

Video

Videolar çalışmıyor.
, Bazı veri türleri oynatılamayabilir.

Sistem bir video dosyasını tanımıyor.
,  Sistemle uyumlu olmayan türdeki video verileri tanınmaz.
,  Memory Stick Duo™ üzerindeki dosya veya klasör adı 

değiştirildiyse ya da dosya veya klasör bilgisayar kullanılarak 
başka bir konuma taşındıysa, sistem bunları tanımayabilir.

Müzik

Müzik çalmıyor.
,  Çalma yöntemleri Internet üzerinden dağıtılan bazı müzik 

verileri için sınırlanmış olabilir. Böyle durumlarda, veri PSP® 
sisteminden çalınamaz.

Sistem bir müzik dosyasını tanımıyor.
,  Müzik verilerinin Memory Stick Duo™ üzerinde doğru klasöre 

kaydedildiğini kontrol edin. Ayrıntılar için, Kullanıcı 
Kılavuzu’na bakın (  sayfa 5).

, Sistemle uyumlu olmayan türdeki müzik verileri tanınmaz.
,  WMA biçimli veri çalmak için,  System Settings (Sistem 

Ayarları) altından “Enable WMA Playback” (WMA Çalmayı 
Etkinleştir) ayarını etkinleştirmeniz gereklidir.

Servis	isteğinde	bulunmadan	önce
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Fotoğraf

Resimler görüntülenemiyor.
,  Resim verisi boyutuna bağlı olarak bazı resimler 

görüntülenemeyebilir.
,  Resimler bilgisayar kullanılarak düzenlenmişse, 

görüntülenemeyebilir.

Sistem bir resim dosyasını tanımıyor.
,  Verilerin Memory Stick Duo™ üzerinde doğru klasöre 

kaydedildiğini kontrol edin. Ayrıntılar için, Kullanıcı 
Kılavuzu’na bakın (  sayfa 5).

,  Memory Stick Duo™ üzerindeki dosya veya klasör adı 
değiştirildiyse ya da dosya veya klasör bilgisayar kullanılarak 
başka bir konuma taşındıysa, sistem bunları tanımayabilir.

, PSP® sistemiyle uyumlu olmayan resimler tanınmaz.

Ağ

Ağ bağlantısı kurulamıyor.
,  Sistemin üzerindeki WLAN anahtarının açık olup olmadığın 

kontrol edin.
,    “Power Save Settings” (Güç Tasarrufu Ayarları) altındaki 

“WLAN Power Save” (WLAN Güç Tasarrufu) ayarı “On” (Açık) 
olarak belirlenmişse, verileri düzgün iletemeyebilirsiniz.

,  Sistem ve erişim noktası arasında veya ad hoc (özel iletişim) 
modundayken sistem ve diğer oyuncunun sistemi arasında çok 
fazla mesafe olabilir.

,  Ağ ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin. Doğru ağ 
ayarlarını yapmak için ağ donanımı ile birlikte verilen ve Internet 
servisi sağlayıcınız tarafından sağlanan yönergelere başvurun.

,  Erişim noktası ayarlarına bağlı olarak, sistemin MAC adresini 
girmeniz gerekebilir. MAC adresini  “System Settings” 
(Sistem Ayarları)  “System Information” (Sistem Bilgisi) 
altından kontrol edebilirsiniz.

,  Başka bir sistemle özel iletişim modunda iletişim kurarken, her 
iki sistemin de aynı kanala ayarlanmış olması gerekir. Geçerli 
ayarlanmış kanalı  “Network Settings” (Ağ Ayarları)  “Ad 
Hoc Mode” (Özel İletişim Modu) altından kontrol edebilirsiniz.

,  Mikrodalga fırın gibi yakınlarda radyo çakışmasına neden olan 
bir aygıt varsa, sistem iletişimi düzgün çalışmayabilir.

Web sayfası düzgün şekilde görüntülenmiyor.
,  Bazı Web sayfaları düzgün şekilde görüntülenmeyebilir.

Diğer sorunlar

Sistem veya AC Adaptörü ısınıyor.
,  Sistem veya AC Adaptörü kullanım sırasında ısınabilir. Bu bir 

arıza değildir.
,  Bir iletişim fonksiyonu kullanılmaktaysa, sistem normal 

kullanımdan daha fazla ısınabilir. Bu arıza değildir.

Sistem açık, ancak çalışmıyor.
,  Sistemin tutma modunda olmadığını kontrol edin. Bu moddaysa, 

tutma modundan çıkmak için POWER/HOLD düğmesini yukarı 
kaydırın.

Sistem düzgün çalışmıyor.
,   Statik elektrik ve benzer durumlar sistemin çalışmasını 

etkileyebilir. AC Adaptörünün güç kablosunu elektrik prizinden 
çektikten ve diğer kabloları çıkardıktan sonra; Pil Paketi ve AC 
adaptörünü çıkarın, 30 saniye bekleyin ve sistemi yeniden 
başlatın.

Servis	isteğinde	bulunmadan	önce
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,  POWER/HOLD anahtarını yukarı kaydırın ve POWER 
göstergesi sönene kadar en az üç saniye bekleyin. Sistem 
tamamen kapanacaktır. Daha sonra, sistemi yeniden açın.

Tarih ve saat sıfırlanmış.
,  Pil şarj edilmez ve biterse veya Pil Paketi değiştirilirse, sistemin 

tarih ve saat ayarları sıfırlanabilir. Tarih ve saat ayarlarını 
yapmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

USB kablosu kullanılarak bağlandığında, PSP® sistemi 
bilgisayar tarafından tanınmıyor.
,  PSP® sisteminizin USB moduna ayarlanıp ayarlanmadığına 

bakın. Ayarlanmamışsa,  (Settings) (Ayarlar) altında  
(USB Connection) (USB Bağlantısı) seçeneğini belirtin.

,  Memory Stick Duo™ ortamınızın PSP® sisteminize takılı 
olduğundan emin olun.

,  Kullanılmakta olan kişisel bilgisayarda, USB yığın depolama 
sınıfını destekleyen bir işletim sisteminin yüklü olduğunu  
kontrol edin.

,  USB hub veya diğer aygıtları kullanırken, kişisel bilgisayarın 
çalışma ortamına bağlı olarak, sisteme takılan Memory Stick 
Duo™, kişisel bilgisayar tarafından tanınmayabilir. Sistemi USB 
kablosu kullanarak bilgisayara doğrudan bağlamayı deneyin.

,   System Settings (Sistem Ayarları) altında “USB Charge” 
(USB Şarjı) “On” (Açık) olarak ayarlanmışsa, aygıt 
tanınmayabilir.

Bağlı USB aygıtı PSP® sistemi tarafından tanınmıyor.
,  Sistemin üzerindeki USB konektörünün temiz olup olmadığını 

kontrol edin. Yumuşak ve kuru bir bezle silmeyi deneyin.

Parolanızı unuttunuz.
,   “System Settings” (Sistem Ayarları) “Restore Default 

Settings” (Varsayılan Ayarları Geri Yükle) altından varsayılan 
ayarları geri yüklerseniz, sistem parolası “0000” olarak sıfırlanır. 
Ayrıntılar için, Kullanıcı Kılavuzu’na bakın (  sayfa 5).

   Varsayılan ayarları geri yüklerseniz, sistem parolası dışında 
ayarladığınız diğer seçenekler de sıfırlanır. Sıfırlandıktan sonra 
bu özel ayarlar sistem tarafından geri yüklenemez.

Analog çubuk düzgün çalışmıyor.
,  Belirtilerin görüldüğü ekranda, analog çubuğa dairesel hareket 

yaptırın. Bu, en iyi çalışma aralığını belirlemenize yardımcı olur.

PSP® sistemi diğer PSP® sistemiyle özel iletişim modunda 
haberleşemiyor ve iletişim kesiliyor.
,   System Settings (Sistem Ayarları) altında “UMD Cache” 

(UMD Önbelleği) “On” (Açık) olarak ayarlanmışsa, düzgün 
iletişim kuramayabilirsiniz.

Servis	isteğinde	bulunmadan	önce
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GARANTİ
Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. “Ürün” ifadesi PSP® 
sistemi için kullanılmıştır. Bu Garanti, Ürünle birlikte gelsin veya 
gelmesin herhangi bir yazılımı kapsamaz. PSP® sistemine önceden 
yüklenmiş sistem yazılımı size lisanslanmış olup, satılmamıştır ve 
yalnızca PSP® sisteminin bir parçası olarak kullanılacaktır. Bu tür 
sistem yazılımı lisans koşulları http://www.scei.co.jp/psp-eula 
adresinde bulunmaktadır.

Sony Computer Entertainment Europe Ltd (“SCEE”), bu Üründe, 
Ürünün aşağıda belirtilen koşullara uygun olarak normal kullanımı
sırasında Ürünün arızalanmasıyla sonuçlanabilecek malzeme ve 
işçilik hataları olmadığını garanti eder ve ilk satın alma tarihinden 
itibaren 1 (bir) yıllık bir süre boyunca Ürünün parçalarında kusurlu 
malzeme kullanımı veya hatalı işçilikten kaynaklanan arızaları 
ücretsiz olarak gidermeyi veya aynı nedenlerle arızalı olan parçayı 
değiştirmeyi (SCEE’nin tercihine bağlı olarak) taahhüt eder. Arızalı 
bileşen veya birim orijinal Garanti Süresinin kalan kısmı içinde 
garanti altında olacak olan yeni veya yenilenmiş (SCEE’nin tercihine 
bağlı olarak) bir bileşen veya birimle değiştirilir.

Bu Garanti, yasal tüketici haklarınıza (yürürlükteki yasaya göre) ek 
olarak sağlanmıştır ve bu haklarınızı herhangi bir şekilde etkilemez.

Bu Garanti size Sony Computer Entertainment Europe Ltd  
(10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, İngiltere) tarafından
verilmektedir.

ÖNEMLİ
1.  Bu Garanti kapsamında hak talep etmeniz gerekirse iade 

yönergeleri ve diğer yardım bilgileri için lütfen yerel Müşteri 
Hizmetleri yardım hattını (PSP® güncel yazılım kılavuzunda 
listelenmiş olan) arayın.

2.  SCEE’nin bu ürünü Avrupa Ekonomik Alanı veya İsviçre’de 
piyasaya sürdüğü yerlerde, bu Garanti aşağıdaki şu koşullar altında 
İsviçre, Norveç, İzlanda ve Liechtenstein’ın yanı sıra tüm AB 
Üyesi Devletler’de geçerlidir:

 i.  satın alınma tarihini ve satıcının adını gösteren orijinal satış fişi 
veya faturası ya da satın alındığına dair diğer belgeler kusurlu 
Ürünle birlikte sunulduğunda (ve ilk satın alınma tarihinden 
itibaren değiştirilmemiş veya tahrif edilmemiş olduğunda) ve

 ii.  Ürünün üzerindeki Garanti mührünün ve seri numarasının hasar 
görmemiş, değiştirilmemiş veya çıkartılmamış olması halinde

3.   Çıkarılabilir veri depolama ortamının veya çevre birimi 
aygıtlarının zarar görmemesi veya kaybolmaması/silinmemesi için 
bunları, Ürünü garanti hizmetine teslim etmeden önce 
çıkarmalısınız.

4.   Onarım ve değişim, Ürünün en son yazılımının veya firma 
yazılımının yüklenmesini de içerir.

5.  Ürün 
 i.   ticari kullanım, kaza, normal yıpranma, ihmal, kötü veya yanlış 

kullanma ( Ürünün normal kullanım amacı dışında ve/veya 
doğru kullanım ve bakımla ilgili yönergelere uyulmadan 
kullanılması veya uygulanabilir yerel teknik ve güvenlik 
standartlarına aykırı kullanılması veya kurulumu da buna dahil) 

 ii.   herhangi bir yetkisiz çevre birimi aygıtıyla (oyun pekiştirme 
aygıtları, adaptörler ve güç kaynağı aygıtları dahil) birlikte 
kullanılması

 iii.  her ne sebeple olursa olsun, doğru veya yanlış Ürüne yapılacak 
herhangi bir adaptasyon veya ayarlama ya da değişiklik

 iv.  SCEE’nin yetkilendirdiği servis birimi dışında yapılan bakım ve 
onarımlar veya

 

GARANTİ
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 v.   yetkisiz yazılımlarla kullanılması, virüs bulaşması veya yangın, 
sel ve diğer doğal afetler sonucunda hasar görürse bu Garantiye 
dayanarak hak iddia edemezsiniz.

6.    Sistem yazılımı lisansını ihlal ettiğiniz durumlarda bu garantiden 
yararlanamazsınız (bkz. http://www.scei.co.jp/psp-eula).

7.   Yürürlükteki yasaların müsaade ettiği ölçüde bu Garanti, sizin bu 
Üründeki arızalar konusunda başvurabileceğiniz tek yasal yoldur 
ve bu Ürünle ilgili, kanunlarla veya başka şekilde açıkça veya 
zımni olarak belirtilen diğer garantilerin, şartların ve koşulların 
tümü hariç tutulmuştur ve ne SCEE ne de başka bir Sony kuruluşu 
veya bunların tedarikçileri ya da yetkili servisler özel, arızi, dolaylı 
veya bir netice olarak hasıl olan kayıp veya hasarlardan sorumlu 
tutulamaz.

Bu Üründe, Garanti kapsamı dışında bir onarım yapılması gerekirse 
lütfen tavsiye için yerel Müşteri Hizmetleri yardım hattını arayın. 
Ülkeniz listede yer almıyorsa lütfen satıcınıza başvurun.

GARANTİ
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Özellikler
Tasarımda ve özelliklerde önceden haber verilmeksizin değişiklik 
yapılabilir.

PSP® (PlayStation®Portable) sistemi

LCD ekran

4,3 inç / 10.9 cm (16:9) tam saydam tür,  
TFT sürücü
Yaklaşık 16.770.000 renk
görüntülenir

Ses Stereo hoparlörler

Dahili disk sürücü Salt okunur UMD sürücü

Arabirim

DC IN 5V konektörü
Video çıkış/kulaklık konektörü
Yüksek Hızlı USB
DC OUT konektörü
Memory Stick Duo™ yuvası
Kablosuz Yerel Ağ (WLAN) (IEEE 802.11b)
Mikrofon

Güç kaynağı
AC Adaptörü: DC 5,0 V
Şarj Edilebilir Pil Paketi: Lityum-İyon
şarj edilebilir pil paketi

En fazla güç
tüketimi Yaklaşık 6 W (şarj sırasında)

Dış boyutlar Yaklaşık 169.4 × 18.6 × 71.4 mm (en × boy
× derinlik) (en büyük tasarım dışında)

Ağırlık Yaklaşık 189 gr. (Pil Paketi dahil)

Çalışma ortamı
sıcaklığı 5°C - 35°C

Uyumlu 
codecler

 UMD

Video:
H.264/MPEG-4 AVC Ana Profil
Düzeyi 3

Müzik:
H.264/MPEG-4 AVC Ana Profil
Düzeyi 3, Doğrusal PCM, 
ATRAC3plus™

Memory 
Stick™

Ayrıntılar için, Kullanıcı Kılavuzu’na bakın
(  sayfa 5).

UMD lazer

Dalga boyu 655 - 665 nm

Güç En çok 0,28 mW

Tür Yarı iletken, sürekli

Özellikler
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Kablosuz Yerel Ağ (WLAN)

Standart IEEE 802.11b

Modülasyon biçimi DS-SS (IEEE 802.11b uyumlu)

AC Adaptörü

Giriş AC 100-240 V, 50/60 Hz

Çıkış DC 5 V, En çok 2000 mA

Dış boyutlar Yaklaşık 61 × 23 × 84 mm (en × boy ×
derinlik) (en büyük tasarım dışında)

Ağırlık Yaklaşık 62 gr.

Pil Paketi

Pil türü Lityum-iyon şarj edilebilir pil

Voltaj DC 3,6 V

Kapasite 1200 mAh

Yazılım

Software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its 
contributors is used for the communication functions of this product. 
For more information, see 
http://www.scei.co.jp/psp-license/pspnet.txt

This product adopts S3TC texture compression technology under 
licence from S3 Graphics, Co., Ltd.

This product includes RSA BSAFE® Cryptographic software from 
RSA Security Inc.
RSA, BSAFE are either registered trademarks or trademarks of RSA 
Security Inc. in the United States and/or other countries.
RSA Security Inc. All rights reserved.

U.S. and foreign patents licenced from Dolby Laboratories.

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licenced from 
Fraunhofer IIS and Thomson.

This product contains  Internet browser software of 
ACCESS Co., Ltd.
Copyright © 1996-2008 ACCESS Co., Ltd. 

 is a trademark or registered trademark of ACCESS Co., 
Ltd. in  Japan and other countries.

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.

Özellikler
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This product is protected by certain intellectual property rights of 
Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside 
of this product is prohibited without a licence from Microsoft or an 
authorised Microsoft subsidiary.

The PSP® system’s RSS Channel feature uses RSS (Really Simple 
Syndication) 2.0 technology. For details on RSS 2.0, visit 
http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss

Contains Macromedia® Flash® Player technology by Adobe 
Copyright © 1995-2008 Adobe Systems Incorporated. All rights 
reserved. Flash, Macromedia, and Macromedia Flash are either 
trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated 
in the United States and/or other countries.

Portions of the PSP® system software require the following notices 
(these statements do not affect the limited warranty offered on the 
PSP® system or UMD software):

This software is based in part on the work of the Independent 
JPEG Group.

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this 
software and its documentation for any purpose is hereby 
granted without fee, provided that (i) the above copyright 
notices and this permission notice appear in all copies of the 
software and related documentation, and (ii) the names of Sam 
Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising 
or publicity relating to the software without the specific, prior 
written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS-IS” AND WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR 
OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY 
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON 
GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, 
INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES 
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA 
OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH 
THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Ticari markalar

“ “, “PlayStation”, “ ”  ve “ ” Sony Computer 
Entertainment Inc.’in tescilli ticari markalarıdır, “UMD” ticari 
markasıdır.

“  “ ve “XMB”, Sony Corporation ve Sony Computer Entertainment 
Inc.’in ticari markalarıdır.

“SONY” ve “ ”, Sony Corporation’ın tescilli ticari markalarıdır. 
“Memory Stick Duo”, “Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick 
PRO-HG Duo”, “Memory Stick Micro”, “M2”, “Memory Stick”, “

”, “MagicGate”, ve “ATRAC” Sony Corporation’ın ticari 
markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Özellikler
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ATOK is a registered trademark of JUSTSYSTEM CORP. in Japan 
and other countries.

Windows and Windows Media are either registered trademarks or 
trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other 
countries.

Mac OS is a trademark of Apple, Inc.

Tüm diğer ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Ulusal ihracat denetimi hakkında

Bu ürün, ulusal ihracat denetimi yasalarının kapsamında olabilir. Bu 
yasaların gereklerine ve bu ürünle ilgili diğer tüm yasalara tamamen
uymanız gerekir.

ABD İhracat Yönetimi Mevzuatı Hakkında 
Uyarı

Bu ürün ABD İhracat Yönetimi Mevzuatı uyarınca belirli 
kısıtlamalara tabi olan yazılımlara sahiptir ve ABD’nin ambargo 
koyduğu yerlere ihraç edilemez veya yeniden ihraç edilemez. Ayrıca, 
bu ürün ABD İhracat Yönetimi Mevzuatı tarafından yasaklanan 
kişilere  veya kuruluşlara ihraç edilemez veya yeniden ihraç edilemez.

Özellikler
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