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Bezpečnostní opatření
Než začnete produkt používat, přečtěte si pozorně tuto příručku. Příručku poté 
uschovejte pro budoucí použití. Přečtěte si také návod k systému PlayStation®3, 
pohybovému ovladači PlayStation®Move a navigačnímu ovladači PlayStation®Move. 
Dětem by tyto příručky měli přečíst rodiče nebo opatrovníci.

Upozornění
 ˎ Nástavec pistole lze použít pouze s vloženým pohybovým ovladačem PlayStation®Move 
a vloženým navigačním ovladačem PlayStation®Move (prodávány samostatně). Nelze 
jej použít samostatně. Do pistole nevkládejte nic jiného než pohybový a navigační 
ovladač.

Používání a manipulace
 ˎ Výrobek nevystavujte působení vysokých teplot, vysoké vlhkosti nebo přímého 
slunečního světla.

 ˎ Dbejte na to, aby se tento produkt nedostal do kontaktu s žádnou kapalinou.
 ˎ Na výrobek nepokládejte žádné předměty. Na výrobek nestoupejte.
 ˎ S výrobkem neházejte, dávejte pozor, aby vám nespadl na zem, a nevystavujte ho 
silným otřesům.

 ˎ Chcete-li omezit opotřebení vnějšku výrobku nebo změnu jeho barvy, řiďte se těmito 
pokyny. 

 ˋ Výrobek otírejte pomocí jemné suché látky.
 ˋ Na výrobek dlouhodobě neumisťujte žádné gumové či vinylové materiály.
 ˋ Nepoužívejte rozpouštědla ani jiné chemikálie. Neotírejte produkt čisticími 

ubrousky napuštěnými chemickými látkami.
 ˎ Výrobek ŉikdy nerozmontovávejte ani ho nijak neupravujte.

Vložení pohybového a navigačního ovladače

Poznámka: Nepokoušejte se do pistole vložit ovladač, ke kterému je připojen kabel USB. 

1 Posuňte západku RELEASE na obouch stranách současně, abyste odstranili 
horní kryt vodítka hlavně (obrázek ).

2 Vložte pohybový ovladač do vodítka hlavně (obrázek ).
 ˎ Provlečte poutko pohybového ovladače otvorem ve vodítku hlavně.
 ˎ Umístěte kouli na kraj vodítka hlavně a zarovnejte konektor rozšíření pohybového 
ovladače s konektorem, který se nachází ve vodítku hlavně.

 ˎ Pohybový ovladač pevně usaďte ve vodítku hlavně a ujistěte se, že je konektor 
rozšíření pohybového ovladače bezpečně připojen ke konektoru ve vodítku 
hlavně.



3  Připevněte horní kryt.

4 Vložte navigační ovladač do držáku navigačního ovladače (obrázek ).
 ˎ Otevřete kryt držáku navigačního ovladače.
 ˎ Navigační ovladač umístěte tak, aby dva malé otvory na spodní straně ovladače 
byly zarovnány s kolíky nacházejícími se na držáku. Držte navigační ovladač 
diagonálně, vložte jeho horní část do držáku a poté zatlačte na jeho spodní část, 
aby pevně dosedla na kolíky v držáku.

5  Zavřete kryt držáku navigačního ovladače.

Používání pistole
1 Chcete-li upravit délku pažby, stiskněte uvolňovací tlačítko a vytáhnutím či 

zasunutím pažby nastavte požadovanou délku (obrázek ). Při vytahování 
pažby uslyšíte cvaknutí v místech, kde je možné délku pažby bezpečně zajistit.

2  Jednou rukou ovládejte navigační ovladač a druhou rukou ovládejte tlačítko 
T spouště (obrázek ). Poutko navigačního ovladače mějte navlečené na 
ruce, kterou ovládáte navigační ovladač.

  (Volitelné) Chcete-li zajistit tlačítko pohybové spouště, aby jej nebylo možné 
stisknout, posuňte pojistku nacházející se na obou stranách pistole směrem 
dolů. (Tlačítko nacházející se na druhé straně by se automaticky mělo 
posunout do dolní pozice.) Chcete-li odjistit tlačítko pohybové spouště, vraťte 
pojistku zpět do horní pozice.

3 Více informací týkajících se ovládání tlačítek ve hře naleznete v návodu ke hře.

Vyjmutí pohybového a navigačního ovladače
1 Vyjměte navigační ovladač z držáku navigačního ovladače (obrázek ).

 ˎ Otevřete kryt držáku navigačního ovladače.
 ˎ Prstem zatlačte skrz otvor na spodní straně držáku, abyste uvolnili navigační 
ovladač.

 ˎ Zavřete kryt držáku navigačního ovladače.
2 Vyjměte pohybový ovladač z vodítka hlavně.

 ˎ  Posuňte západku RELEASE na obou stranách současně, abyste odstranili horní 
kryt vodítka hlavně. 

 ˎ Nejdříve zvedněte konec pohybového ovladače, na kterém se nachází koule, a 
poté pohybový ovladač vytáhněte.

 ˎ Vyvlečte poutko pohybového ovladače z otvoru ve vodítku hlavně.
 ˎ Vraťte horní kryt zpět na své místo.



Technické údaje
Spotřeba energie 3,2 V DC, 5 mA
Vnější rozměry 
(se zasunutou pažbou)

479,18mm x 211,57mm x 56,91mm 
(délka x výška x hloubka)

Hmotnost Přibližně 630g

Vzhled a technické parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění.

ZÁRUKA
Na tento výrobek se vztahuje záruka výrobce stanovená v příručce k systému PS3™ na dobu 12 
měsíců od data zakoupení výrobku.

Úplné informace naleznete v příručce k systému PS3™.

Výrobcem tohoto produktu je společnost Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., Dongfang 
North Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, Čína. 
Distribuci v Evropě zajišťuje společnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great 
Marlborough Street, London, W1F 7LP, Spojené království.

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

  © 2010 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

 
Pokud uvidíte jeden z těchto symbolů na jakémkoli z našich elektrických výrobků, bateriích nebo obalech, 
znamená to, že příslušný elektrický výrobek nebo baterie by neměly být v Evropě likvidovány jako obecný 
domácí odpad. Aby bylo možno zajistit správné odpadové hospodářství u takového výrobku a baterie, 
provádějte laskavě jejich likvidaci v souladu s veškerými místně platnými právními předpisy nebo požadavky 
na likvidaci elektrických zařízení či baterií. Budete-li tento postup respektovat, pomůžete tím chránit  
přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v souvislosti se zpracováním a likvidací 
elektrických odpadů.


