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Kontrol cihazınızı PlayStation®TV sisteminize 
bağlama
PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK®3 veya DUALSHOCK®4 kablosuz kontrol cihazınızı 
kullanabilirsiniz. Kontrol cihazınızın USB kablosunu USB bağlantı noktasına takın.

Arkadan görünüm

USB bağlantı noktası

DUALSHOCK®3  
kablosuz kontrol cihazı

USB kablosu
mini B – A tipi

USB kablosu
micro B – A tipi

DUALSHOCK®4  
kablosuz kontrol cihazı

İpuçları

• Kontrol cihazınızı PS TV sisteminiz için kaydetmek ve kontrol cihazınızı şarj 
etmek amacıyla bir USB kablosu kullanmanız gerekir. Kayıt ve şarj işlemleri 
tamamlandığında, USB kablosunu çıkarabilir ve kontrol cihazını kablosuz olarak 
kullanmaya başlayabilirsiniz.

• USB kablosu ayrı satılır. DUALSHOCK®3 (USB kablosu mini B - A tipi) veya 
DUALSHOCK®4 (USB kablosu micro B - A tipi) kablosuz kontrol cihazınızı PS TV 
sisteminize bağlamak için doğru USB kablosunu kullanmanız gerekir. PlayStation®3 
veya PlayStation®4 sisteminizle birlikte verilen orijinal USB kablosunu kullanmanız 
tavsiye edilir.

1 Artık başlayabiliriz!
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Hafıza kartlarını kullanma
PS TV sisteminizde 1 GB dahili hafıza bulunsa da sisteme kaydettiklerinize ve bunları 
kullanım şeklinize göre bu alan yeterli olmayabilir. Oyunlarınızı ve içeriklerinizi 
kaydetmek için daha fazla alana ihtiyacınız olursa PlayStation®Vita hafıza kartlarını 
(ayrı satılır) kullanabilirsiniz.

PlayStation®Vita hafıza kartı

Dikkat

• Hafıza kartını yalnızca sistem kapalıyken takın veya çıkarın. PS TV sisteminizi 
daima kapatın.

• Hafıza kartı takıldığında veriler dahili hafıza kartına değil, bu karta kaydedilir. 
Kaydedilen veriler takılı hafıza kartında bulunur ve bulunduğu konum takılı hafıza 
kartı çıkarılana kadar değiştirilemez.

• Dahili hafıza kartı ve buraya kaydetmeyi seçtiğiniz veriler dahili hafıza kartı 
takılana kadar kullanılamaz.
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2 PS TV sisteminizin kurulumu

 TV’nizden uygun kanalı seçin

 Sisteminizi TV’ye bağlama
Kabloların tamamını doğru şekilde bağladıktan sonra güç kablosunu bir elektrik 
prizine takın. PS TV sistemi açılır ve beyaz güç göstergesi yanar.

Arkadan görünüm

Yönlendiriciye

HDMI çıkış  
bağlantı noktası

LAN bağlantı noktası

DC IN 5V bağlantı noktası

HDMI® kablosu

LAN kablosu
(ayrı satılır)

AC adaptörü
AC güç kablosu

Elektrik prizine

Wi-Fi bağlantısı için LAN kablosu 
kullanmanıza gerek yoktur.HDMI giriş 

bağlantı 
noktası

Güç düğmesi
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Fişi taktığınızda, PS TV sisteminiz açılır ve güç göstergesi yanar.

Önden görünüm

Güç göstergesi

 Kontrol cihazınızın üzerindeki  (PS) düğmesine 
basın
Kontrol cihazınız PS TV sisteminiz için kaydedilir.

İpucu

Oynamaya başlamadan önce, kontrol cihazınızı PS TV sisteminiz için 
kaydetmeniz gerekir.

 Ekrandaki talimatları uygulayın
Tarih ve saati seçip bir Sony Entertainment Network hesabı oluşturun. 
Bu başlangıç ayarlarını tamamladığınızda, giriş ekranı görüntülenir.

İpucu

Başlangıç ayarlarını tamamladıktan sonra bir Sony Entertainment Network 
hesabı oluşturun. Giriş ekranından,  (Ayarlar)  [PSNSM]  [Kaydol] öğesini 
seçin. Bir PS4™ sistemi, PS3™ sistemi veya PC kullanarak da Sony Entertainment 
Network hesabı oluşturabilirsiniz. Hesabı daha sonra PS TV sisteminizde 
kullanabilirsiniz.
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3 Giriş ekranı ve temel işlemler

Giriş ekranında herhangi bir uygulama seçerek uygulamanın LiveArea™ 
ekranını açın. Uygulamayı çalıştırmak için uygulamanın “girişini” seçin.

Uygulama

Giriş ekranı

GirişKapat
(Basılı tutun)

LiveArea™ Uygulama ekranı

LiveArea™ 
ekranına döner

Farklı bir sayfaya gidin

Katıl Katıl

Bilgi çubuğu
PS TV sisteminizin durumunu giriş ekranının üst kısmından kontrol 
edebilirsiniz.

PS TV sistemi iletişim 
durumu

Etkin uygulamalar Takılı PS Vita kartı

Bilgilendirme göstergesi
Yeni bilgiyi görmek için 
bildirim göstergesini seçin.

İpuçları

• Sistem menülerinde gezinmek için sol çubuğu, L1 ve R1 düğmelerini veya yön 
düğmelerini kullanın.

• Aynı anda birden çok uygulama çalıştırabilir ve giriş ekranına maksimum 10 sayfa 
ekleyebilirsiniz.
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Temel düğme işlemleri
•  (PS) düğmesi

PS TV sisteminizi açın, uygulama ekranından LiveArea™ ekranına dönün veya 
LiveArea™ ekranlarının listesini (dizin ekranı) görüntüleyin.

•  (PS) düğmesi (basılı tutun)

PS TV sisteminizi kapatın veya kontrol cihazınızın ayarlarını değiştirin. 
Kullanılabilir seçenekler değişiklik gösterebilir.

• Yön düğmeleri/Sol çubuk
Öğe seçin.

•  düğmesi
Seçilen öğeyi onaylayın.

DUALSHOCK®4 kablosuz kontrol cihazının 
kullanılması
Oyununuzun el kitabında veya ekrandaki talimatlarında SELECT düğmesinden veya 
START düğmesinden bahsediliyorsa sırasıyla SHARE düğmesini veya OPTIONS 
düğmesini kullanın.

• SHARE düğmesi
Bu düğme, bazı oyunlarda SELECT düğmesinin yerini alır.

• OPTIONS düğmesi
Bu düğme, bazı oyunlarda START düğmesinin yerini alır.

İpucu

Kontrol cihazınızın üzerindeki hoparlör veya stereo kulaklık jakı PS TV sisteminizle 
çalışmaz.



8

4 Oyun oynama

Uyumlu PlayStation®Vita oyunlarını doğrudan  (PS Store)’dan 
indirebilir veya yetkili satıcılarda bulunan PlayStation®Vita 
kartından alabilirsiniz. PS TV sistemiyle ilgili oyunlar hakkında 
daha fazla bilgi edinmek için eu.playstation.com adresini ziyaret edin.

 PS Vita kartını takma
PS Vita kartında PlayStation®Vita formatlı yazılım bulunur. PS Vita kartı yuva 
kapağını açın ve PS Vita kartınızı PS TV sistemine takın. Oyunun simgesi giriş 
ekranında görünür.

PS Vita kartı 
yuva kapağı

PS Vita kartı erişim 
göstergesi

PS Vita kartı

 Bir oyuna başlama
Giriş ekranında, LiveArea™ ekranını açmak istediğiniz oyunun simgesini seçin. 
Oyunu başlatmak için “giriş” öğesini seçin.

Giriş

LiveArea™ ekranı
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İpucu

Oyununuz başlamazsa LiveArea™ ekranında bulunan  (LiveArea™ Ekranını Yenile) 
öğesini seçin.  (LiveArea™ Ekranını Yenile) öğesini seçtikten sonra görüntülendiğinde 

 (Güncelle) öğesini seçin. Daha sonra yazılımınızı güncelleyebilirsiniz.

 Oyunu duraklatma veya oyundan çıkma
Kontrol cihazınızdaki  (PS) düğmesine basarak LiveArea™ ekranına dönün. 
LiveArea™ ekranını kapatmak ve oyundan çıkmak için  düğmesini basılı tutun.

PS Vita oyunu oynarken ekrandaki dokunmatik 
imleci kullanma
Dokunmatik imleç, oyun oynarken dokunmatik işlemleri PS Vita 
sisteminde olduğu gibi yapmanızı sağlar. Dokunmatik imleç giriş 
ekranında veya LiveArea™ ekranında kullanılamaz.

Dokunmatik imleci kullanmak için  (PS) düğmesini basılı tutun. 
Ardından, [Oyunlarda Dokunmatik İmleç Kullan] seçeneğini işaretleyin. 
Dokunmatik imleci, desteklenen tüm oyunlarda kullanabilirsiniz.

L3 düğmesine bastığınızda, PS Vita sisteminin dokunmatik 
ekranını temsil eden bir dokunmatik imleç görünür. Ekrandaki 
eylemleri kontrol etmek için DUALSHOCK®4 kablosuz kontrol 
cihazının dokunmatik yüzeyini kullanın.

R3 düğmesine bastığınızda, arka dokunmatik yüzey için bir 
dokunmatik imleç görünür.

L3 ve R3 düğmelerine aynı anda basarsanız hem dokunmatik 
ekran hem de arka dokunmatik yüzey için çakışan dokunmatik 
imleçler görünür.

İpucu

Sol ve sağ çubukları kullanarak veya DUALSHOCK®4 kablosuz kontrol cihazının 
dokunmatik yüzeyinde kaydırma hareketi yaparak dokunmatik imlecin yerini değiştirin 
ve onaylamak için  düğmesine veya dokunmatik yüzey düğmesine basın.
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Uzaktan Oynatma özelliğiyle  
PS4™ sistemi oyunlarının 
tadını çıkarın
PS4™ sistemi sahibiyseniz Uzaktan Oynatma 
özelliğini kullanarak PS4™ formatındaki oyunları PS TV sisteminizde başka 
bir odadan oynayabilirsiniz. Bazı oyunlar bu özelliği desteklemeyebilir.

 PS TV sisteminizi PS4™ sisteminizle aynı ağa 
bağlama

 PS4™ sistemi ayarlarını yapma
• PS4™ sisteminizde, PS TV sisteminizdeki Sony Entertainment Network 

hesabını kullanarak PSNSM’de oturum açın.
• İşlev ekranında,  (Ayarlar)  [Uzaktan Oynatma Bağlantı Ayarları] öğesini 

seçin ve [Uzaktan Oynatmayı Etkinleştir] seçeneğini işaretleyin.

 PS TV sisteminden kullanma
PS TV sisteminizde, giriş ekranındaki  (PS4 Bağlantısı) öğesini seçin ve 
ardından PS4™ sisteminize bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Ayarlar ve kullanım şekliyle ilgili ayrıntı bilgi için Kullanım Kılavuzu’na bakın.

İpuçları

• Uzaktan Oynatma özelliğini kullanırken PS4™ sisteminizle aynı ağa LAN kablosu 
kullanarak bir bağlantı yapmanızı ve  (PS4 Bağlantısı) için DUALSHOCK®4 
kablosuz kontrol cihazı kullanmanızı tavsiye ederiz.

• PS4™ sistemi bazı işlemler için kullanılırken Uzaktan Oynatma özelliği 
kullanılamayabilir. Ayrıca, Uzaktan Oynatma özelliği kullanılıyorken bazı içerikler 
oynatılamaz. Daha fazla bilgi için PS TV Kullanım Kılavuzu’na bakın.

4 Oyun oynama
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5 PS TV sisteminizin dinlenme moduna alınması

PS TV sistemi “Dinlenme modundayken” açık bıraktığınız tüm 
uygulamaları kolayca oynatmaya devam edebilirsiniz.

Sisteminizi dinlenme moduna alma
Oyununuzu duraklatarak PS TV sisteminizi kapatabilirsiniz. Giriş ekranındaki  (Güç) 
öğesini seçin veya kontrol cihazınızdaki  (PS) düğmesini basılı tutun. Ardından, 
[Beklemeye Al] öğesini seçin. PS TV sisteminiz dinlenme moduna girer ve PS TV 
sisteminizin ön tarafında bulunan güç göstergesi söner.

İpuçları

• PS TV sisteminizi PS TV sisteminizin arkasında bulunan  (güç) düğmesine 
basarak da dinlenme moduna alabilirsiniz.

• Dinlenme modundayken, kontrol cihazınızdaki  (PS) düğmesine veya PS TV 
sisteminizin arkasında bulunan  (güç) düğmesine basın. PS TV sisteminiz açılır 
ve PS TV sisteminizin ön tarafındaki güç göstergesi yanar.

Sisteminizi kapatma
Hafıza kartı takarken veya çıkarırken ya da güç kablosunu prizden çekerken gücü 
tamamen kapatın. Giriş ekranından  (Güç) öğesini seçin veya kontrol cihazındaki 

 (PS) düğmesini basılı tutun. Ardından, [Kapat] seçeneğini belirleyin. PS TV 
sisteminizin güç göstergesi söner.

İpuçları

• PS TV sisteminizi PS TV sisteminizin arka tarafında bulunan  (güç) düğmesine 
basarak da kapatabilirsiniz.

• Gücü kapatırsanız kontrol cihazınızdaki  (PS) düğmesine bastığınızda sistem 
yeniden açılmaz. Açmak için PS TV sisteminizin arka tarafında bulunan  (güç) 
düğmesine ve ardından kontrol cihazınızdaki  (PS) düğmesine basın.
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Güvenlik Kılavuzu
Güvenlik Kılavuzu’nda, PS TV sisteminizi güvenle nasıl kullanacağınızla ve 
teknik özelliklerle ilgili bilgiler bulunur. Sistemi kullanmadan önce bu kılavuzu 
okuduğunuzdan emin olun.

Kullanıcı Kılavuzu
Kullanım Kılavuzu’nda PS TV sisteminizin yapabilecekleriyle ilgili bilgiler 
bulunur. Erişmek için  (Ayarlar) LiveArea™ ekranı üzerindeki  (Kullanım 
Kılavuzu) öğesine gidin.
Kullanım Kılavuzu’nu aşağıdaki adresi ziyaret ederek de görüntüleyebilirsiniz: 
eu.playstation.com/pstv/support/manuals/ - Kullanım Kılavuzu’nu 
görüntülemek için internet bağlantınızın olması gerekir.

Yardım alın
PS TV sistemiyle ilgili daha fazla bilgi almak mı istiyorsunuz? Sorunuzun 
yanıtını bulamadınız mı? Öyleyse daha fazla bilgi almak için  
eu.playstation.com/pstv/support/ adresinden Yardım Alın bölümümüzü 
ziyaret edin.

“ ”, “PlayStation”, “DUALSHOCK” ve “ ” Sony Computer Entertainment Inc. 
in tescilli ticari markalarıdır. “PS4”, “PS3”, “PSN” ve “LIVEAREA” aynı şirketin ticari 
markalarıdır.

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

“Sony Entertainment Network” aynı şirketin ticari markasıdır.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo 
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States 
and other countries.

Bu belgede yayınlanan sistem işlevleri ile ilgili bilgiler ve görüntüler kullandığınız 
sistem yazılımı sürümüne bağlı olarak PS TV sisteminizden farklı olabilir. Ayrıca, 
çizimler ve ekran görüntüleri asıl üründen farklı olabilir.
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