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Horní kryt

Západka RELEASE

Zadní krytka

 

 

Otvor na popruh

Tělo zařízení









Upozornění
Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí 
potřeby. Přečtěte si také pokyny k systému PlayStation®3 a k pohybovému ovladači 
PlayStation®Move. Malým dětem by tyto příručky měli přečíst rodiče či opatrovníci.

Poznámka
•  Střílecí nástavec lze použít pouze s vloženým pohybovým ovladačem PlayStation®Move 

(prodáván samostatně). Nelze jej použít samostatně. Nevkládejte do něj nic jiného než 
pohybový ovladač.

Použití a manipulace
• Nevystavujte produkt vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani přímému slunečnímu svitu.
• Zamezte kontaktu produktu s kapalinami.
• Nepokládejte na produkt žádné objekty. Nestoupejte na produkt.
• Dbejte na to, aby produkt neupadl a nevystavujte jej silným nárazům.
•  Dodržováním níže uvedených pokynů pomůžete zabránit zhoršení vzhledu či změně barev. 

 −  Produkt otírejte měkkým suchým hadříkem.
 −  Nepokládejte na produkt na delší dobu žádné gumové či vinylové materiály. 
 −  Nepoužívejte rozpouštědla či chemikálie. Neotírejte produkt chemicky upravenými čisticími 
tkaninami.

• Produkt nikdy neupravujte ani nerozebírejte.

Vložení pohybového ovladače

Poznámka
Při použití střílecího nástavce vždy vyjměte kabel USB.

1 Při sejmutí horního krytu posuňte západku RELEASE na obou stranách současně 
(obrázek ).

2 Otevřete zadní krytku (obrázek ).

3 Vložte pohybový ovladač (obrázek ).
Protáhněte popruh otvorem na popruh umístěným pod zadní krytkou.

4 Zavřete zadní krytku.

5 Nasaďte horní kryt.
Vyrovnejte horní kryt s tělem zařízení a pevně jej nasaďte.

6 Navlékněte si popruh pohybového ovladače na zápěstí (obrázek ).

Rada
S tímto produktem nelze použít navigační ovladač.



“ ” a “PlayStation” jsou registrované ochranné známky a “ “ je ochranná známka 
společnosti Sony Computer Entertainment Inc.

“SONY” a “ “ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

© 2010 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

Technické údaje

Vnější rozměry Přibližně 167 mm × 145 mm × 55 mm
(bez výstupků) (délka × výška × šířka)
Hmotnost Přibližně 150 g

Design a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

ZÁRUKA

Informace o záruce výrobce najdete v příručce s pokyny k systému PlayStation®3.

Informace o omezení exportu

Výrobku se mohou týkat národní zákony pro kontrolu exportu. Vaší povinností je plně požadavkům 
těchto a jiných příslušných zákonů týkajících se produktu vyhovět.

Pro evropské zákazníky

Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony Computer Entertainment Inc.,  
2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku Tokio, 107-0062 Japonsko. 

Oprávněným zástupcem pro bezpečnost produktu je společnost Sony Deutschland GmbH, 
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.

Distribuci v Evropě zajišťuje společnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd,  
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Spojené království.


