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Bu kılavuzda PlayStation®VR’yi PlayStation®4 konsoluyla 
kullanmaya yönelik kullanım talimatları yer almaktadır. PS VR, 
PlayStation®5 konsoluyla da uyumludur; ancak ekrandaki 
simgeler veya öğe adları bu kılavuzda belirtilenlerden farklı 
olabilir. PS5™’in kullanım talimatları kullandığınız yazılım 
sürümüne, PS4™ veya PS5 sistem yazılımı olmasına ya da PS VR 
cihaz yazılımına göre de değişiklik gösterebilir.
Gerçek ürün, bu kılavuzdaki çizimlerden farklı olabilir. 
Bu kılavuzda yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin 
değiştirilebilir. 

UYARI

Ürünü kullanmadan önce bu el kitabını ve uyumlu donanımların 
el kitaplarını dikkatlice okuyun, uyarılara ve kurulum talimatlarına 
uyun. İleride başvurmak üzere bu el kitabını saklayın.

Çocuklar tarafından kullanım

VR gözlüğü, 12 yaşından küçük çocukların kullanımına uygun 
değildir.

Genel sağlık bilgileri

 ˎ Yorgunsanız, başınız dönüyorsa, dengenizi kaybediyorsanız, 
mideniz bulanıyorsa, hastaysanız, alkol veya ilaç aldıysanız 
ya da hareket veya denge algınızda bozukluk varsa PS VR’yi 
kullanmayın. Ciddi bir sağlık durumunuz varsa PS VR’yi 
kullanmadan önce bir doktora danışın. 

 ˎ Bazı kişiler kinetozis, mide bulantısı, yönelim bozukluğu, 
görmede bulanıklık veya başka rahatsızlıklar yaşayabilir. 
Böyle bir durumda derhal VR gözlüğünü kullanmayı bırakın 
ve çıkarın. Ürünü kullandıktan sonra herhangi bir rahatsızlık 
yaşarsanız dinlenin ve belirtiler tamamen geçene kadar 
görüşünüzü, dengenizi veya koordinasyonunuzu kısıtlayacak 
aktivitelere girişmeyin.

 ˎ Siz veya çocuğunuz şu sağlık sorunlarından veya 
belirtilerinden herhangi biriyle karşılaşırsanız oynamaya 
devam etmeden önce DERHAL CİHAZI KULLANMAYI BIRAKIN 
ve doktorunuza danışın: Baş dönmesi, görme bozukluğu, 
göz veya kas seğirmesi, bilinç kaybı, yönelim bozukluğu, 
nöbet veya istem dışı hareket ya da kasılma. OYUN 
OYNAMAYA DEVAM ETMEDEN ÖNCE MUTLAKA 
DOKTORUNUZUN ONAYINI ALIN.

 ˎ Sanal gerçeklik deneyimlerine alışmanız biraz zaman 
alabilir. Ürünü ilk başlarda kısa süreli kullanmanız önerilir.

Işık uyarımından kaynaklanan nöbetler 
(Işığa Duyarlı Epilepsi)

Epilepsi hastasıysanız veya daha önce nöbet geçirdiyseniz bu 
ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışın.

Bazı kişiler yanıp sönen veya titreşimli ışıklara ya da geometrik 
şekil ve desenlere duyarlıdır; dolayısıyla bu kişilerin henüz fark 
edilmemiş bir epileptik rahatsızlığı olabilir ve bu kişiler oyun 
oynarken veya video izlerken epileptik nöbet geçirebilirler.

Oyun oynarken veya video izlerken yanıp sönen veya titreyen 
ışıklara ya da diğer ışıklı uyarımlarına maruz kaldıktan sonra şu 
sağlık sorunlarından veya semptomlarından herhangi biriyle 
karşılaşırsanız DERHAL CİHAZI KULLANMAYI BIRAKIN ve 
doktorunuza danışın: göz ağrısı, görme bozukluğu, migren, kas 
çekilmesi, kasılma veya diğer istem dışı hareketler, bayılma, 
bilinç kaybı veya sersemleme ya da çevreyi tanıyamama.
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Yukarıdakilere ek olarak şu semptomlardan herhangi biriyle 
karşılaşırsanız DERHAL CİHAZI KULLANMAYI BIRAKIN: baş 
ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, yorgunluk, kinetozis benzeri 
belirtiler veya oyun oynarken göz, kulak, el, kol ve ayak gibi 
vücudun herhangi bir bölümünde hissedilen rahatsızlık veya 
ağrı. Durumunuz devam ederse tıbbi yardım alın.

Çevre ve Oyun Öncesi

 ˎ VR gözlüğünü taktığınızda çevrenizi kısıtlı görürsünüz. VR 
gözlüğü engelleri algılamaz. Ürünü kullanmadan önce 
çevrenizi gözden geçirin ve Oyun Alanından daha geniş bir 
alanda engelleri kaldırın. Oyun Alanının kurulması hakkında 
daha fazla bilgi için lütfen Hızlı Başlangıç Kılavuzunun “Oyun 
Alanı Hakkında” bölümüne bakın. Yakınınızda herhangi bir 
duvar, merdiven, mobilya ya da çarpabileceğiniz veya takılıp 
düşebileceğiniz başka bir engel olmadığından emin olun.

 ˎ Ürünü kullanırken Oyun Alanından daha geniş bir alana evcil 
hayvanların, kişilerin veya diğer engellerin girmesini önleyin.

 ˎ VR gözlüğünü takarken Oyun Alanının merkezinde kalın ve 
etrafta dolaşmayın. VR gözlüğünü takarken mümkünse 
oturun ve başınızı, kollarınızı, bacaklarınızı veya vücudunuzu 
aşırı hareket ettirmekten kaçının. Bir uygulama VR gözlüğünü 
takarken ayakta durmanızı gerektiriyorsa uygulama 
talimatlarına dikkatli bir şekilde uyduğunuzdan emin olun.

 ˎ Oyun oynamaya başlamadan önce VR gözlüğü kablosunun 
vücudunuza, kollarınıza veya bacaklarınıza dolanmadığından 
emin olun ve oyun oynarken sık sık bunu kontrol edin.

 ˎ Ürünü sarsıntıya veya diğer değişken koşullara maruz 
kalabilecek bir konumda kullanmayın.

Molalar

 ˎ Genel olarak bir saat oyun oynadıktan sonra 15 dakika ara 
vermenizi öneririz. Ancak sanal gerçeklik içeriğini 
görüntülerken verilmesi gereken araların uzunluğu ve sıklığı 
kişiden kişiye değişebilir. Lütfen her türlü rahatsızlık hissinin 
geçeceği kadar uzun aralar verin.

 ˎ Ürünü yorgunken veya uykuya ihtiyacınız varken kullanmayın.

Kulaklık Kullanımı

Mikrofonlu kulaklık veya kulaklık yüksek ses seviyesinde 
kullanılırsa kalıcı işitme kaybı oluşabilir. Sesi güvenli seviyeye 
ayarlayın. Gittikçe artan yüksek ses normal gibi duyulabilir ama 
aslında işitme duyunuza zarar verebilir. Kulaklarınızda çınlama 
veya herhangi bir rahatsızlık hissederseniz veya konuşmanızda 
bozukluk olursa dinlemeyi bırakın ve işitme duyunuzu kontrol 
ettirin. Ses seviyesi ne kadar yüksek olursa işitme duyunuz o 
kadar çabuk etkilenebilir.

Cihaz yazılımı
PS VR’nin cihaz yazılımı, ayrı bir son kullanıcı lisans 
sözleşmesi hükümleri altında size lisanslanmıştır. Ayrıntılı 
bilgi için doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula/ adresini 
ziyaret edin.

Bu ürünün ticari amaçlı kullanılması veya kiralanması yasaktır.
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Uyumluluk

Bu ekipman, Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Direktifi’nde 
belirtilmiş olan sınırlarla ilgili test edilmiş ve uyumlu olduğu 
tespit edilmiştir.
Ürünle birlikte verilen kablodan başka 3 metreden uzun bir 
kablo kullanmayın.
Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya 
adresinde bulunan Sony Interactive Entertainment Inc., 
tarafından ya da adına üretilmiştir +81-3-6748-2111.
Avrupa’ya ithal edilmiş ve 10 Great Marlborough Street, Londra, 
W1F 7LP, Birleşik Krallık adresinde bulunan Sony Interactive 
Entertainment Europe Limited tarafından dağıtılmıştır.
Uygunluk Beyanlarını yayınlamak ve hazırlamak için Yetkili 
Temsilci, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da 
Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belçika’ya gönderilmelidir.
İthalatcı Firma: Sony Eurasia Pazarlama A.Ş., Onur Ofis Park 
Plaza Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:10 34768 Ümraniye 
İstanbul Türkiye +90 216 633 9800.

Çevreci Tasarımlı Ürün

2019/1782 sayılı Yönetmeliğin (AB) Çevreci Tasarım 
gerekliliklerine dair bilgi almak için belirtilen URL’yi ziyaret edin: 
playstation.com/Ecodesignn

Ürünün atılması

          
AEEE Yönetmeliðine Uygundur
Elektrikli ürünlerimizin veya paketlerimizin üzerinde görülen bu 
sembol, ilgili elektrikli ürünün ayrı atık toplama sistemlerine 
sahip AB’de, Türkiye’de veya diğer ülkelerde genel evsel atık 
olarak atılmaması gerektiğini belirtir. Doğru atık arıtımını 
sağlamak için, lütfen yürürlükteki yasalara veya gereksinimlere 
uygun olarak yetkili bir toplama tesisi aracılığıyla imha edin. 
Aynı tipteki yeni bir ürünü satın alırken atılmış elektrikli ürünler 
de perakendeciler tarafından ücretsiz olarak imha edilebilir. 
Ayrıca AB ülkeleri içinde büyük perakendeciler, atılan küçük 
elektronik ürünleri ücretsiz olarak kabul edebilirler. Eğer elden 
çıkarmak istediğiniz ürünler için bu hizmet kullanımdaysa varsa 
lütfen yerel satıcınıza danışın. Bunu yaparak doğal kaynakların 
korunmasına ve elektriksel atıkların arıtılması ve imha 
edilmesinde çevre koruma standartlarının iyileştirilmesine 
yardımcı olacaksınız.
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Önlemler
Güvenlik

Bu ürün, güvenliğe azami dikkat gösterilerek tasarlanmıştır. 
Ancak her elektrikli cihazda olduğu gibi yanlış kullanması 
halinde yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol 
açma ihtimali vardır. Ürünü kullanırken olası kazaları önlemek 
için aşağıdaki talimatları izleyin.
Tüm uyarılara, önlemlere ve talimatlara uyun. Bu kılavuzdaki 
herhangi bir konu hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız 
Garanti kitapçığında bulunan ilgili PlayStation® müşteri 
hizmetleri yardım hattıyla iletişime geçin.

AC güç kablosunun kullanımı

 ˎ AC güç kablosunun hasarlı olup olmadığını ve güç fişi veya 
elektrik prizi etrafında toz birikip birikmediğini düzenli 
olarak kontrol edin.

 ˎ Cihaz anormal bir şekilde çalışırsa, olağandışı sesler veya 
kokular üretirse ya da dokunulamayacak kadar ısınırsa 
derhal cihazı kullanmayı bırakın, AC güç kablosunu elektrik 
prizinden çekin ve diğer kabloları çıkarın.

 ˎ Herhangi bir nedenden dolayı ürünün bağlantısını kesmeniz 
gerekirse ürünü priz çıkışına kolayca erişebilecek şekilde 
bağlayın ve kullanın.

Küçük çocukların yaralanması
Ürünü küçük çocukların erişemeyeceği bir yere koyun. Küçük 
çocuklar küçük parçaları yutabilir, kabloları çekip işlemci 
ünitesinin veya VR gözlüğünün düşmesine neden olabilir ya da 
kabloları vücutlarına dolayabilir; bu da yaralanmalara, kazaya 
veya ürünün arızalanmasına neden olabilir.

Kullanım ve işletim

 ˎ Cildinizi rahatsız ediyorsa VR gözlüğünü, stereo kulaklığı 
veya stereo mikrofonlu kulaklığı (ayrı satılır) kullanmayın. 
Mikrofonlu kulaklık veya kulaklık cildinizi rahatsız ediyorsa 
derhal ürünü kullanmayı bırakın. Kullanmayı bıraktıktan 
sonra belirtiler geçmiyorsa tıbbi yardım alın.

 ˎ Takip ışıkları (  “Parça adları”) sönene kadar VR gözlüğü 
kablosunu çıkarmayın. Işıklar açıkken ürünün veya 
kablosunun çıkarılması ürünün arızalanmasına neden olabilir.

 ˎ VR gözlüğünü veya AC adaptörünü kablolarından tutup 
sallamayın.

 ˎ Ürünün üzerine eşya koymayın, ürünü atmayın veya 
düşürmeyin ya da herhangi bir şekilde güçlü fiziksel 
darbelere maruz bırakmayın.

 ˎ Ürünü atmayın, düşürmeyin veya güçlü fiziksel darbelere 
maruz bırakmayın.

 ˎ Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.

 ˎ Ürünün dış yüzeyinin bozulmasını veya renginin solmasını 
önlemek için aşağıdaki önlemleri alın.

 ˋ Ürün üzerinde çözücüler veya başka kimyasal maddeler 
kullanmayın.

 ˋ Kauçuk veya vinil malzemelerin ürünle uzun süre temas 
etmesine izin vermeyin.

Ses seviyesi

İşitme duyunuzu korumak için:

 ˎ Mikrofonlu kulaklığı veya kulaklığı yüksek seste uzun süre 
kullanmayın.

 ˎ Gürültülü ortamların sesini bastırmak amacıyla sesi 
yükseltmekten kaçının.

 ˎ Yakınınızdaki kişilerin konuşmasını duyamıyorsanız sesi kısın.
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Düşük sıcaklık yanıkları

Ürün açıkken işlemci ünitesinin, AC adaptörünün veya 
havalandırmalardan çıkan havanın vücuda uzun süre temas 
etmesini önleyin. Uzun süreli temas düşük sıcaklık yanıklarına 
neden olabilir*.
* Düşük sıcaklık yanıkları, sıcaklığı nispeten düşük (40°C veya 

daha fazla) nesneler ciltle uzun süre temas ettiğinde oluşan 
yanıklardır.

Statik elektrik çarpması

Kulaklığı özellikle kuru hava koşullarında kullandığınızda bazen 
kulaklarınızda hafif ve hızlı bir (statik) elektrik çarpması 
hissedebilirsiniz. Bunun nedeni vücutta biriken statik elektriktir, 
kulaklığınızdaki bir arızadan kaynaklanmamaktadır.

Sıvı, toz, duman ve buhar

 ˎ Konektörleri bağlamadan önce konektörlerin üzerinde toz 
ve küçük parçalar olup olmadığını kontrol edin.

 ˎ Ürünün içine sıvı veya küçük cisimlerin girmesine izin vermeyin.

 ˎ Gök gürültülü fırtına sırasında AC güç kablosuna, AC 
adaptörüne veya işlemci ünitesine dokunmayın.

 ˎ Ürüne ıslak ellerle dokunmayın.

 ˎ Ürünü toza, dumana veya buhara maruz bırakmayın. Toz veya 
diğer maddeler yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Ürünün atılması

Ürün ve parçaları metal ve plastik malzemelerden üretilmiştir. 
Ürünü atarken bu tip malzemelerin düzgün biçimde atılmasına 
ilişkin yerel kurallara uyun.

Çocuklar tarafından kullanım

VR gözlüğü, 12 yaşından küçük çocukların kullanımına uygun değildir.

VR gözlüğünü takma

 ˎ VR gözlüğünü başınıza doğru şekilde takarak 
kullanmalısınız.

 ˋ Gözlüğü takma talimatlarını görmek için PS4 konsolunun 
işlev ekranına gidin ve ardından  (Ayarlar) > [Cihazlar] > 
[PlayStation VR] öğesini seçin. 

 ˋ Ayar kadranını aşırı sıkmayın (  sayfa 10).
 ˋ VR gözlüğünü optik gözlüğünüzün üstüne takabilirsiniz 
ancak optik gözlüğünüzün VR gözlüğünün lenslerine 
değmemesine dikkat edin. Oyun oynarken hareket 
etmemeleri için optik gözlüğünüzün iyi oturmasını sağlayın, 
genişliğini ve başlığını (  sayfa 10) ayarlarken dikkat edin. 
Aşırı güç kullanarak itmeyin veya çekmeyin. Optik 
gözlüğünüzün VR gözlüğünün lenslerine dokunması optik 
gözlüğünüze, VR gözlüğünün lenslerine veya her ikisine de 
zarar verebilir.

 ˎ Doğru taktığınızdan emin olmak için VR gözlüğünün ayarını 
düzenli olarak kontrol edin.

VR gözlüğü ekranı

 ˎ VR gözlüğün lenslerini (  sayfa 10) doğrudan güneş ışığına 
veya yoğun ışığa maruz bırakmayın. Aksi taktirde VR gözlüğü 
ekranı zarar görebilir ve arızaya neden olabilir. 

 ˎ VR gözlüğünün aksesuar sensörünü (  sayfa 10) engellerden 
uzak tutun. Aksesuar sensörü engellenmişse gözlüğü 
çıkarsanız bile ekran otomatik olarak kapatılmayacaktır. Bir 
görüntünün ekranda uzun süre boyunca bulunması, ekran 
yanığına sebep olarak görüntünün silik ve kalıcı bir şekilde 
ekranda görünmesine neden olur.
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 ˎ Ekranın belirli noktalarında siyah (karanlık) pikseller ve 
sürekli yanan pikseller görünebilir. Bu tür noktaların 
görünmesi ekranlarla ilişkili normal bir durumdur ve 
sistemin arızalı olduğu anlamına gelmez. Ekranlar son 
derece hassas teknolojiyle üretilir. Ancak her bir ekranda az 
sayıda karanlık piksel, sürekli yanan piksel, renk düzensizliği 
veya parlaklık düzensizliği görülebilir.

Ürünü veya aksesuarları asla sökmeyin ya da 
üzerlerinde değişiklik yapmayın

Ürünü ve aksesuarları bu el kitabındaki talimatlara göre kullanın. 
Ürünün analiz edilmesine veya değiştirilmesine ya da devre 
yapılandırmalarının analiz edilmesine ve kullanılmasına izin 
verilmez. Ürünün sökülmesi ürün garantisini geçersiz kılar. 
Ayrıca ürünün sökülmesi veya üzerinde değişiklik yapılması 
yangın, elektrik çarpması veya arıza riski doğurabilir.

Nem yoğunlaşması

PS VR doğrudan soğuk bir konumdan sıcak bir konuma 
getirildiğinde VR gözlüğünün ve işlemci ünitesinin içinde nem 
yoğuşması olabilir. Böyle bir durumda ürün düzgün çalışmayabilir. 
Bu durumda VR gözlüğünü kapatın ve AC güç kablosunu elektrik 
prizinden çekin. Nem buharlaşana kadar ürünü kullanmayın 
(nemin buharlaşması birkaç saat sürebilir). Ürün hala düzgün 
çalışmıyorsa web sitemizi ziyaret edin (  arka kapak).

Ürünün olağandışı davranması veya tepki vermemesi

VR gözlüğünün  (güç) düğmesine (  sayfa 11) en az 7 saniye 
basarak ürünü kapanmaya zorlayın, ardından gözlüğü yeniden 
açın. Sorun devam ederse PS4 konsolunu yeniden başlatın.

Yüksek sıcaklık mesajı

 ˎ İşlemci ünitesinin iç sıcaklığı yükseldiğinde bir mesaj 
görüntülenir. Bu durumda PS4 konsolunu kapatın ve bir 
süre kullanmayın. İşlemci ünitesi soğuduktan sonra konsolu 
havalandırması iyi olan bir konuma taşıyın ve ardından 
kullanıma devam edin.

 ˎ İşlemci ünitesinin havalandırmalarını kapatmayın ve ürünü 
kapalı bir kabinin içinde veya ısının birikebileceği diğer 
konumlarda kullanmayın.

AC adaptörünü ve AC güç kablosunu kullanma

 ˎ Gerektiğinde AC güç kablosunu hızla prizden çekebilmek 
için rahatça erişebileceğiniz bir elektrik prizi kullanın. Ürün 
anormal bir şekilde çalışırsa, olağandışı sesler veya kokular 
üretirse ya da dokunulamayacak kadar ısınırsa derhal ürünü 
kullanmayı bırakın, AC güç kablosunu elektrik prizinden 
çekin ve diğer tüm kabloları çıkarın.

 ˎ AC güç kablosunu elektrik prizinden çekmek için işlemci 
ünitesi üzerindeki durum göstergesinin kırmızıya dönmesini 
bekleyin. Gösterge beyaz renkte yanarken veya kırmızı 
renkte yanıp sönerken kablo çekilirse ürün arızalanabilir.

 ˎ Ürünle birlikte verilenlerden başka bir AC adaptörü veya AC 
güç kablosu kullanmayın. Birlikte verilen AC adaptörü ve AC 
güç kablosu, bu ürünle kullanım için özel olarak 
tasarlanmıştır. Başka ürünlerle kullanılamazlar. Ayrıca diğer 
AC adaptörleri veya AC güç kabloları bu ürünle kullanılamaz. 
Bu önlemlere uymamak, ürünün aşırı ısınmasına yol açabilir 
ve yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

 ˋ HDMI™ kablolarını bağlamadan ürünün AC güç 
kablosunu elektrik prizine takmayın.
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 ˋ AC güç kablosunun fişine ıslak ellerle dokunmayın.
 ˋ Aşırı ısınıp yangına veya arızaya yol açabileceğinden AC 
adaptörünü kullanırken bezle örtmeyin.

 ˋ Ürünü temizleyeceğiniz ya da uzun bir süre 
kullanmayacağınız zaman AC güç kablosunu elektrik 
prizinden çıkarın.

 ˋ AC güç kablosunu voltaj transformatörüne veya 
enversöre bağlamayın.

Depolama koşulları

 ˎ Ürünü veya aksesuarları kullanım, taşıma ve depolama 
sırasında yüksek sıcaklıklara, yüksek neme veya doğrudan 
güneş ışığına maruz bırakmayın.

 ˎ Ürünü mutfak gereçleri veya kurutma makinesi gibi ısıtıcı 
cihazlarla ısıtmayın. Bu durum yangına, yaralanmalara veya 
ürünün arızalanmasına neden olabilir.

 ˎ Ürünü veya aksesuarları sabit olmayan, eğimli veya titreşime 
maruz kalan zeminlerin üzerine koymayın.

PS VR’yi kullanma

 ˎ PS4 konsolunuz ve PlayStation®Camera’nızla birlikte 
kullandığınız PS VR, sanal gerçeklik deneyimini yaşatan bir 
üründür. Kamera VR gözlüğünün konumunu, açısını ve 
hareketini yakaladığı için oyunlarla daha doğrudan bir 
etkileşim kurabilirsiniz.

 ˎ PS4 sistem yazılımınızın ve PS VR cihaz yazılımının en yeni 
sürüme güncellendiğinden emin olun.

 ˎ VR gözlüğünüzü birlikte verilen CUH-ZVR2 işlemci ünitesine 
bağladığınızdan emin olun. CUH-ZVR1 işlemci ünitesine 
bağlanması durumunda gözlük çalışmayacaktır.

 ˎ PS4 için PlayStation Camera’nızı PS5 konsolunuzla kullanmak 
için birlikte verilen PlayStation Camera adaptörünü kullanın. 
Adaptörü kameraya ve PS5 konsolunuzun arkasındaki USB 
Type-A bağlantı noktasına bağlayın.

VR gözlüğünü kullanırken durmanız gereken konum

Mümkünse oturun. Ayakta durmanızı gerektiren uygulamalar 
için uygulama talimatlarını dikkatli bir şekilde uygulayın.

PS VR ayarları

PS VR ayarlarını yapılandırmak için PS4 konsolunun işlev 
ekranına gidin ve ardından  (Ayarlar) > [Cihazlar] > 
[PlayStation VR] öğesini seçin.

İpuçları

 ˎ Bu ayarlar yalnızca PS VR, PS4 konsoluna bağlıyken kullanılabilir.

 ˎ Bazı ayarları kontrol cihazının üzerindeki  (PS) düğmesini basılı 
tuttuğunuzda görünen hızlı menüden de yapılandırabilirsiniz.

 ˎ PS VR’nizin kurulumu hakkında daha fazla bilgi için PS4 
konsolunuzun kullanım kılavuzuna bakın. İşlev ekranından  

  (Ayarlar) >  (Kullanım Kılavuzu/Yararlı Bilgiler) >  
 (Kullanım Kılavuzu) öğesini seçin.

Ebeveyn kontrolleri

PS4 konsolu, bu ürünün çocuklar tarafından kullanımını 
sınırlamak için ebeveynlerin veya vasilerin gereken biçimde 
yapılandırabilecekleri ayarları içerir. Her çocuk için ayarları 
yapılandırmak üzere PS4 konsolunun işlev ekranına gidin ve 
ardından  (Ayarlar) > [Ebeveyn Kontrolleri/Aile Yönetimi] 
öğesini seçin.



10

Parça adları

VR gözlüğü

Ön

A )  Takip ışıkları (ön) 
Arka ışıklar mavi: Güç açık 
Ön ve arka ışıklar mavi: VR modu 
Ön ve arka ışıklar kapalı: Güç kapalıı

B ) Vizör ayarlama düğmesi

C ) Ön baş desteği

D ) Arka baş desteği

E ) HDMI konektörü

F ) AUX konektörü

G ) Vizör

A ) Başlık

B ) Aksesuar sensörü

C ) Lensler

D ) Ayar kadranı

E ) Başlık ayarlama düğmesi

F ) Takip ışıkları (arka)

G ) Kulaklık tutucu

A B C D

E
F

G

A B C D E

FG

Arka
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A ) Stereo kulaklık jakı

B ) Kulaklık takma deliği

C )  (güç) düğmesi

D ) Işık siperi

E ) Mikrofon

F ) Takip ışıkları (ön)

G ) Ses düzeyi + düğmesi

H )  (mikrofon sessize alma) düğmesi

I ) Ses düzeyi - düğmesi

Alt

A

B

H

G

I

C

D

E

F
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İşlemci ünitesi

Ön Arka

A ) Durum göstergesi 
Beyaz: Güç açık 
Kırmızı: Dinlenme modu

B ) AUX bağlantı noktası

C ) HDMI çıkış bağlantı noktası

A ) HDMI TV bağlantı noktası

B ) HDMI PS4 bağlantı noktası

C )  (USB) bağlantı noktası

D ) DC IN 12V konektörü

E ) Havalandırma

B CA A B C D E



13

TR

Stereo kulaklık Kulaklık uçlarını değiştirme
Stereo kulaklık M boyutlu kulaklık uçları takılı olarak gelir. Rahat 
kullanmak için kulaklık uçlarını S veya L boyutlu kulaklık uçlarıyla 
değiştirebilirsiniz. Kulaklık ucunu çıkarmak için büküp 
kulaklıktan çekin.

İpucu

Kulaklık uçlarının kulaklığı kullanırken yanlışlıkla çıkmaması için kulak 
uçlarını sıkıca takın.

A ) Kulaklık ucu

B ) Stereo kulaklık fişi

C ) Mandal

A

B C
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Bakım ve temizlik
Ürününüzün temizliğini ve bakımını gerçekleştirirken aşağıdaki 
talimatlara mutlaka uyun.

 ˎ Ürünü temizlemeden önce güvenliğiniz için AC güç kablosunu 
elektrik prizinden çekin ve diğer tüm kabloları çıkarın.

 ˎ Dış yüzeyleri temizlemek için çözücü veya başka kimyasal 
ürünler kullanmayın.

 ˎ Ürünü silmek için kimyasal işlemden geçirilmiş temizlik 
bezleri kullanmayın.

İşlemci ünitesinin dışı, VR gözlüğünün dışı, baş 
destekleri, konektörler

Kirlenmişlerse yumuşak, kuru bir bezle silin.

İpucu

İşlemci ünitesi, AC güç kablosu veya diğer parçaların konektörleri 
kirliyse sinyaller düzgün gönderilip alınamayabilir. Ayrıca kulaklığın 
veya mikrofonlu kulaklığın konektörleri kirliyse gürültü duyabilir ya da 
ses kesintileri yaşayabilirsiniz.

Lensler

Yalnızca lensleri temizlemek için özel olarak üretilmiş yumuşak, 
kuru bir bezle silin. Özellikle lens temizlemek için üretilmemiş 
kağıt havlu veya peçete gibi kağıt ürünleri kullanmayın.

İpucu

Lensler suya veya toza uzun süre temas ederse zarar görebilir ve 
ömürleri kısalabilir.

Işık siperi

Işık siperini VR gözlüğünden çıkarın ve suyla yıkayın. Gözlüğe 
geri takmadan önce yumuşak bir bezle tamamen kurulayın.  
Işık siperini geri takarken siper üzerindeki yuvarlak çıkıntıları VR 
gözlüğü üzerindeki 13 delikle hizalayın.

Işık siperi

VR gözlüğü

Havalandırmalar

Elektrikli süpürge veya benzer bir ürün kullanarak 
havalandırmalarda biriken tozu temizleyin.

Kulaklık uçları

Kulaklık uçlarını stereo kulaklıktan çıkarın ve yumuşak bir 
deterjanla elde yıkayın. Kulaklığa geri takmadan önce yumuşak 
bir bezle tamamen kurulayın. Kulaklık uçlarının çıkarılması 
hakkında ayrıntılı bilgi için “Kulaklık uçlarını değiştirme”  
(  sayfa 13) bölümüne bakın.
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Özellikler
Tasarımda ve teknik özelliklerde haber verilmeden değişiklik 
yapılabilir. Bu belgedeki işlev açıklamaları ve resimler, kullanılan 
sürüme bağlı olarak PS4 sistem yazılımınızdan ve/veya PS VR 
cihaz yazılımınızdan farklı olabilir.

VR gözlüğü

Ekran
1920 × RGB × 1080  
(her göz için 960 × RGB × 1080)

Sensör
6 eksenli hareket algılama sistemi (3 
eksenli jiroskop, 3 eksenli ivme ölçer)

Bağlantı noktası Stereo kulaklık jakı

Dış boyutlar

Yaklaşık 187 × 185 × 277 mm  
(genişlik x yükseklik x derinlik / çıkıntılı 
parçalar hariç / en kısa başlık 
uzunluğunda)

Ağırlık Yaklaşık 600 g (kablolar hariç)

Çalışma sıcaklığı 5 °C ile 35 °C

İşlemci ünitesi

Giriş/çıkış

HDMI TV bağlantı noktası  
HDMI PS4 bağlantı noktası  
 (USB) bağlantı noktası  

HDMI çıkış bağlantı noktası*  
AUX bağlantı noktası

Maksimum anma gücü Yaklaşık 20 W

Elektrik derecesi 12 V  1,7 A

Dış boyutlar
Yaklaşık 150 × 39 × 114 mm  
(genişlik × yükseklik × derinlik / çıkıntılı 
parçalar hariç)

Ağırlık Yaklaşık 300 g

Çalışma sıcaklığı 5 °C ile 35 °C

*Birlikte verilen HDMI kablosunu kullanın.

AC adaptörü

Giriş
100-240 V  1 A 
50/60 Hz

Çıkış 12,0 V  3,0 A

Dış boyutlar
Yaklaşık 108 × 46 × 30 mm  
(genişlik × yükseklik × derinlik / 
çıkıntılı parçalar hariç)

Ağırlık Yaklaşık 146 g

PlayStation Camera adaptörü (PS5 için) (CFI-ZAA1)

Bağlantı Noktaları
AUX bağlantı noktası
USB Type-A konektör 
(SuperSpeed USB 5 Gb/s)

Giriş gücü değeri 5 V  500 mA

Dış boyutlar
Yaklaşık 87 × 17 × 25 mm

(genişlik × yükseklik × derinlik/kablo 
hariç)

Ağırlık Yaklaşık 38 g

Çalışma sıcaklığı 5 °C ile 35 °C
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Desteklenen video giriş sinyalleri

Desteklenen video giriş sinyalleriyle ilgili bilgi almak için şu 
adresi ziyaret edin: rd.playstation.com/psvr/zvr2/.

Bu bilgilere 2D kodu kullanarak da erişebilirsiniz.
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Telif hakkı ve ticari markalar

“ ”, “PlayStation”, “PS5” ve “PS4”, Sony Interactive 
Entertainment Inc. ın tescilli ticari markaları veya ticari 
markalarıdır.

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

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

Tüm diğer ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.



© 2020 Sony Interactive Entertainment Europe Limited. 

Adım adım kurulum videosu
Adım adım kurulum videosunu izlemek için  
rd.playstation.com/psvr/zvr2 adresini ziyaret edin.  
2D kodu kullanarak da videoya erişebilirsiniz.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
PS VR’yi nasıl kuracağınızı belirtilen Hızlı Başlangıç Kılavuzundan 
öğrenebilirsiniz.

Destek
PlayStation® ürününün resmi sitesinde ürününüzle ilgili en son 
soruları ve yanıtları bulabilirsiniz.
playstation.com/help/ps4/


