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Προφυλάξεις

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική 
χρήση. Επίσης, ανατρέξτε στις οδηγίες για το σύστημα PlayStation®3 σας.

 ˎ Αποφύγετε την παρατεταμένη χρήση του συστήματος PS3™. Κάντε 15λεπτα διαλείμματα κάθε μία ώρα 
παιχνιδιού. 

 ˎ Σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε το σύστημα εάν αρχίσετε να αισθάνεστε κούραση ή εάν νιώθετε 
ενόχληση ή πόνο στα χέρια κατά τη χρήση του χειριστηρίου κίνησης. Εάν η κατάσταση παραμένει, 
συμβουλευτείτε γιατρό.

 ˎ Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο από τα παρακάτω προβλήματα υγείας, διακόψτε αμέσως τη χρήση του 
συστήματος. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευθείτε το γιατρό σας.

 ˋ Ζαλάδα, ναυτία, κούραση ή συμπτώματα παρόμοια με ναυτία
 ˋ Ενόχληση ή πόνο σε μέρος του σώματος, όπως στα μάτια, τα αυτιά, τα χέρια ή τους βραχίονες

 ˎ Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο με τα χέρια.
 ˎ Η λειτουργία δόνησης αυτού του προϊόντος ενδέχεται να επιδεινώσει τραυματισμούς. Μην χρησιμοποιείτε τη 
λειτουργία δόνησης εάν πάσχετε από κάποια πάθηση ή τραυματισμό των οστών, των αρθρώσεων ή των μυών 
στα χέρια σας.

 ˎ Όταν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο κίνησης, να αποφεύγετε να κρατάτε το χειριστήριο σε απόσταση 
μικρότερη των 20 εκατοστών από το πρόσωπο ή τα μάτια σας.

 ˎ Σε περίπτωση που πάσχετε από κάποια ιατρική πάθηση, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε 
αυτό το προϊόν.

 ˎ Εάν έρθετε σε επαφή με υλικά από μπαταρία που παρουσιάζει διαρροή, προβείτε στις παρακάτω ενέργειες:
 ˋ Εάν τα υλικά μπουν στα μάτια σας, μην τα τρίψετε. Ρίξτε στα μάτια σας άφθονο καθαρό νερό και ζητήστε 

ιατρική φροντίδα.
 ˋ Εάν τα υλικά έρθουν σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα σας, ξεβγάλτε αμέσως την προσβεβλημένη περιοχή 

με καθαρό νερό. Συμβουλευθείτε το γιατρό σας εάν παρουσιαστεί φλεγμονή ή τσούξιμο.

Προσοχή
 ˎ Όταν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο κίνησης, προσέχετε τα ακόλουθα σημεία. Εάν το χειριστήριο κίνησης 
χτυπήσει κάποιον άνθρωπο ή αντικείμενο, ενδέχεται να προκληθεί ατύχημα με τραυματισμό ή ζημιά.

 ˋ Συνδέστε τον παρεχόμενο ιμάντα στο χειριστήριο κίνησης και 
φορέστε τον ιμάντα στον καρπό σας ώστε να μην σας φύγει το 
χειριστήριο κίνησης από τα χέρια.

 ˋ Όταν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο κίνησης κρατήστε το χειριστήριο 
σταθερά για να μην πετάξετε το χειριστήριο κατά λάθος. Επιπλέον, 
μην αιωρείτε το χειριστήριο με υπερβολική δύναμη.

 ˋ Όταν χρησιμοποιείτε το χειριστήριο κίνησης σε συνδυασμό με 
χειριστήριο πλοήγησης PlayStation®Move (πωλείται ξεχωριστά) ή με 
ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®3 (πωλείται ξεχωριστά), να 
κράτατε το χειριστήριο σταθερά και να μην το αιωρείτε με υπερβολική δύναμη.

 ˋ Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος γύρω σας.



Χρήση και χειρισμός
 ˎ Μην κρατάτε τη σφαίρα πολύ σφιχτά και μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω από αυτή, επειδή μπορεί να 
παραμορφωθεί.

 ˎ Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλά επίπεδα υγρασίας ή σε άμεσο ηλιακό φως.
 ˎ Μην αφήνετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με υγρά.
 ˎ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
 ˎ Μην πετάτε το προϊόν αυτό, μην το αφήνετε να πέσει κάτω και μην προκαλείτε οποιοδήποτε φυσικό 
κραδασμό σε αυτό.

 ˎ Μην αγγίζετε τις υποδοχές του χειριστηρίου κίνησης.
 ˎ Μην αφήσετε να εισέλθουν στο χειριστήριο κίνησης υγρό, μικρά σωματίδια ή άλλα ξένα αντικείμενα.
 ˎ Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφευχθεί η φθορά ή ο αποχρωματισμός του εξωτερικού του 
προϊόντος.

 ˋ Σκουπίστε με ένα απαλό, στεγνό πανί.
 ˋ Μην τοποθετείτε υλικά από ελαστικό ή βινύλιο στην εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος για 

παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
 ˋ Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή άλλα χημικά καθαριστικά. Μην σκουπίζετε με χημικά επεξεργασμένο πανί 

καθαρισμού.
 ˎ Μην αφήνετε την μπαταρία να έρθει σε επαφή με φωτιά και μην την εκθέτετε σε υπερβολικά υψηλές 
θερμοκρασίες, για παράδειγμα στο άμεσο ηλιακό φως, σε οχήματα σταθμευμένα στον ήλιο ή κοντά σε πηγές 
θερμότητας.

Πληροφορίες για προϊόντα PlayStation®Move

Τα προϊόντα PlayStation®Move συνεργάζονται μεταξύ τους για να παρακολουθούν και να 
αντιδρούν στη φυσική κίνησή σας για πιο άμεση και διαισθητική λειτουργία.

Σύστημα PlayStation®3

Κάμερα PlayStation®Eye 
(πωλείται ξεχωριστά)

Χειριστήριο 
κίνησης

Υποδείξεις
 ˎ Η κάμερα PlayStation®Eye (πωλείται ξεχωριστά) ανιχνεύει τη σφαίρα στο χειριστήριο κίνησης 
ώστε να ακολουθεί την κίνησή σας.

 ˎ Η σφαίρα αλλάζει χρώμα ανάλογα με τη λειτουργία λογισμικού και τις συνθήκες χρήσης.
 ˎ Το χειριστήριο κίνησης υποστηρίζει τη λειτουργία δόνησης.
 ˎ Εάν η τηλεόραση που χρησιμοποιείται έχει συγκεκριμένους τρόπους λειτουργίας για 
παιχνίδια, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε έναν από αυτούς τους τρόπους λειτουργίας για 
βελτιωμένη λειτουργία.



Ονόματα μερών

Μπροστινή όψη

Σφαίρα

Κουμπί

Κουμπί
Κουμπί

Κουμπί

Κουμπί START (έναρξη)

Κουμπί κίνησης

Κουμπί PS

Ένδειξη κατάστασης

Πίσω όψη Κάτω όψη

Κουμπί T

Κουμπί SELECT  
(επιλογή)

Υποδοχή ιμάντα

Κουμπί επαναφοράς

Υποδοχή USB

Υποδοχή 
προέκτασης

Προετοιμασία για χρήση

Σύνδεση του παρεχόμενου ιμάντα
Ακολουθήστε το διάγραμμα για να συνδέσετε τον ιμάντα.



Έλεγχος της έκδοσης του λογισμικού συστήματος PS3™.
Για να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο κίνησης, η έκδοση του λογισμικού του συστήματος PS3™ 
πρέπει να 3.40 ή νεότερη. Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση του λογισμικού συστήματος εάν 
επιλέξετε  (Settings) (Ρυθμίσεις)   (System Settings) (Ρυθμίσεις συστήματος)  
[System Information] (Πληροφορίες συστήματος) στο μενού XMB™ (XrossMediaBar) του 
συστήματος PS3™.

Ζευγοποίηση του χειριστηρίου κίνησης και του συστήματος PS3™
Πριν χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο κίνησης, πρέπει πρώτα να καταχωρήσετε ή να 
«ζευγοποιήσετε» το χειριστήριο κίνησης και το σύστημα PS3™. Αυτό πρέπει να το κάνετε μόνο 
την πρώτη φορά που χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο κίνησης.

1	 Ανάψτε το σύστημα PS3™.

2	 Συνδέστε το χειριστήριο κίνησης στο σύστημα PS3™ με καλώδιο USB.

3	 Πατήστε το κουμπί PS στο χειριστήριο κίνησης.
Το χειριστήριο κίνησης είναι τώρα ζευγοποιημένο με το σύστημα PS3™.

Υποδείξεις
 ˎ Δεν περιλαμβάνεται καλώδιο USB. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται με το 
σύστημα PS3™ ή οποιοδήποτε καλώδιο USB mini-B τύπου A για να συνδέσετε ή να φορτίσετε 
το προϊόν.

 ˎ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι και τέσσερα χειριστήρια κίνησης τη φορά.
 ˎ Όταν ένα ζευγοποιημένο χειριστήριο κίνησης χρησιμοποιείται με ένα άλλο σύστημα PS3™, η 
ζευγοποίηση με το αρχικό σύστημα ακυρώνεται. Ζευγοποιήστε το χειριστήριο κίνησης με το 
σύστημα ξανά εάν έχει χρησιμοποιηθεί με άλλο σύστημα. 

Φόρτιση του χειριστηρίου κίνησης

Για να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο κίνησης, η μπαταρία του πρέπει να είναι φορτισμένη.  
Με το σύστημα PS3™ ενεργοποιημένο (η ένδειξη λειτουργίας ανάβει συνεχόμενα με πράσινο 
χρώμα), συνδέστε το χειριστήριο κίνησης στο σύστημα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.  
Η ένδειξη κατάστασης του χειριστηρίου κίνησης αναβοσβήνει αργά και αρχίζει η φόρτιση.  
Η ένδειξη κατάστασης σταματάει να αναβοσβήνει όταν η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.

Υποδείξεις
 ˎ Εάν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί PS στο χειριστήριο κίνησης για τουλάχιστον ένα 
δευτερόλεπτο, μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας στην οθόνη.

 ˎ Φορτίστε σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ 10°C και 30°C. Η απόδοση της 
φόρτισης ενδέχεται να είναι χαμηλότερη όταν πραγματοποιείται σε διαφορετικό περιβάλλον.

 ˎ Η διάρκεια της μπαταρίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και τους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες.

 ˎ Η μπαταρία έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής. Με την επανειλημμένη χρήση και την πάροδο 
του χρόνου, η διάρκεια φόρτισης της μπαταρίας σταδιακά θα μειώνεται. Η διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας ποικίλει επίσης ανάλογα με τη μέθοδο αποθήκευσης, την κατάσταση χρήσης, το 
περιβάλλον και άλλους παράγοντες.



 ˎ Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο κίνησης για παρατεταμένο χρονικό 
διάστημα, συνιστάται να το φορτίζετε πλήρως τουλάχιστον μία φορά το χρόνο προκείμενου 
να διατηρηθεί η λειτουργικότητα της μπαταρίας.

Χρήση του χειριστηρίου κίνησης

Στήσιμο της κάμερας PlayStation®Eye

1	 Ρυθμίστε την κάμερα PlayStation®Eye (πωλείται ξεχωριστά) σε ευρυγώνια προβολή.
Εάν η κάμερα δεν έχει ρυθμιστεί σε ευρυγώνια προβολή, το χειριστήριο κίνησης δεν 
αναγνωρίζεται σωστά.

Ρυθμίστε το δείκτη γωνίας φακού 
ώστε να είναι ευθυγραμμισμένο με 
την μπλε ένδειξη γωνίας φακού.

2	 Συνδέστε το βύσμα USB της κάμερας σε μία από τις υποδοχές USB στο σύστημα PS3™.

3	 Τοποθετήστε την κάμερα κεντραρισμένα με την οθόνη της τηλεόρασης.
Τοποθετήστε την κάμερα στο πάνω ή στο κάτω μέρος της οθόνης τηλεόρασης.

Στο κάτω μέρος της οθόνης 
τηλεόρασης

Στο πάνω μέρος της 
οθόνης τηλεόρασης

ή

Χρήση του χειριστηρίου

Σημείωση
Μη χρησιμοποιείτε το χειριστήριο κίνησης ενώ είναι συνδεδεμένο στο σύστημα PS3™ με 
καλώδιο USB, επειδή περιορίζεται η κίνηση. Η χρήση με αυτό τον τρόπο μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιάς στην υποδοχή ή τραυματισμό σε περίπτωση που κάποιος 
τραβήξει απότομα το καλώδιο USB από το σύστημα PS3™.

1	 Ανάψτε το σύστημα PS3™.

2	 Πατήστε το κουμπί PS στο χειριστήριο κίνησης.
Εκχωρείται αυτόματα ένας αριθμός στο χειριστήριο κίνησης.

3	 Φορέστε τον ιμάντα στον καρπό σας.



Χρησιμοποιήστε την ασφάλιση ιμάντα 
για να σφίξετε τον ιμάντα.

Υποδείξεις
 ˎ Εάν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί T, μπορείτε να μετακινήσετε το χειριστήριο κίνησης 
για να πλοηγηθείτε στο μενού XMB™. Πατήστε το κουμπί κίνησης ή το κουμπί  για να 
επιλέξετε ένα στοιχείο.

 ˎ Εάν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί PS για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο, μπορείτε να 
δείτε τον εκχωρημένο αριθμό χειριστηρίου στην οθόνη.

 ˎ Για να τερματίσετε το παιχνίδι, πατήστε το κουμπί PS στο χειριστήριο κίνησης και μετά 
επιλέξτε  (Game) (Παιχνίδι)   (Quit Game) (Τερματισμός παιχνιδιού).

Αλλαγή των ρυθμίσεων του χειριστηρίου κίνησης
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το χειριστήριο κίνησης εάν επιλέξετε  (Settings) 
(Ρυθμίσεις)   (Accessory Settings) (Ρυθμίσεις αξεσουάρ) στο μενού XMB™ του 
συστήματος PS3™.

 ˎ Νέα εκχώρηση χειριστηρίων 
Εάν υπάρχει καθορισμένη θύρα ή αριθμός χειριστηρίου κίνησης από το λογισμικό, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση για να εκχωρήσετε την κατάλληλη θύρα ή αριθμό 
χειριστηρίου.

 ˎ Λειτουργία δόνησης χειριστηρίου 
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία δόνησης σε ενεργή ή ανενεργή. Η προεπιλογή είναι 
[On] (Ενεργή).

Υπόδειξη
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού εάν πατήσετε το κουμπί 
PS στο χειριστήριο κίνησης. Επιλέξτε  (Settings) (Ρυθμίσεις)   (Accessory Settings) 
(Ρυθμίσεις αξεσουάρ) στο μενού XMB™ ή επιλέξτε [Controller Settings] (Ρυθμίσεις 
χειριστηρίου) από την οθόνη που εμφανίζεται όταν πατάτε το κουμπί PS.



Αντιμετώπιση προβλημάτων

Διαβάστε αυτή την ενότητα εάν δυσκολεύεστε στη λειτουργία του χειριστηρίου κίνησης.  
Εάν κάποιο πρόβλημα παραμένει, επισκεφτείτε τη διεύθυνση  
http://eu.playstation.com/help-support.
Το χειριστήριο κίνησης δεν ανιχνεύεται σωστά ή η απόκριση είναι αργή.

 C  Το χειριστήριο κίνησης μπορεί να μην ανιχνεύεται σωστά εάν χρησιμοποιείται σε τοποθεσία 
όπου ο φωτισμός είναι πολύ έντονος ή σε περίπτωση που έχει εκτεθεί σε άμεση ηλιοβολή.

 C  Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της κάμερας PlayStation®Eye και του 
χειριστηρίου κίνησης.

 C  Το χειριστήριο κίνησης μπορεί να μην ανιχνεύεται σωστά εάν βρίσκεται πάρα πολύ μακριά 
από την κάμερα PlayStation®Eye. Η συνιστώμενη απόσταση μεταξύ της κάμερας και του 
χειριστηρίου κίνησης είναι περίπου 1 έως 3 μέτρα.

 C  Ρυθμίστε την κάμερα PlayStation®Eye σε ευρυγώνια προβολή (βλ. «Στήσιμο της κάμερας 
PlayStation®Eye»).

Το χειριστήριο κίνησης λειτουργεί με αφύσικο τρόπο ή δεν είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθεί όπως προορίζεται.

 C  Δοκιμάστε να κάνετε επαναφορά του χειριστηρίου κίνησης πατώντας το κουμπί 
επαναφοράς στο πίσω μέρος του χειριστηρίου με ένα αντικείμενο με λεπτή άκρη, όπως ένα 
στυλό.

 C  Ελέγξτε ότι το χειριστήριο κίνησης δεν χρησιμοποιείται και δεν έχει τοποθετηθεί κοντά σε 
μαγνητικές πηγές.

 C  Πραγματοποιήστε βαθμονόμηση στον εσωτερικό αισθητήρα του χειριστηρίου κίνησης. 
Επιλέξτε  (Settings) (Ρυθμίσεις)   (Accessory Settings) (Ρυθμίσεις αξεσουάρ)

 [Calibrate Motion Controller] (Βαθμονόμηση χειριστηρίου κίνησης) στο μενού XMB™. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη λειτουργία.

Το χειριστήριο κίνησης δεν λειτουργεί.
 C  Το χειριστήριο κίνησης πρέπει να έχει ζευγοποιηθεί με το σύστημα PS3™ μέσω αριθμού 

χειριστηρίου εκχωρημένου από το σύστημα ή από λογισμικό. Με το σύστημα 
ενεργοποιημένο (η ένδειξη λειτουργίας ανάβει συνεχόμενα με πράσινο χρώμα), συνδέστε  
το σύστημα και το χειριστήριο κίνησης χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB και κατόπιν 
πατήστε το κουμπί PS στο χειριστήριο κίνησης.

 C  Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του χειριστηρίου κίνησης. Το χειριστήριο 
κίνησης δεν λειτουργεί εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Φορτίστε την μπαταρία 
συνδέοντας το χειριστήριο κίνησης στο σύστημα με το καλώδιο USB.

Η μπαταρία δεν φορτίζει ή δεν επαναφορτίζει πλήρως.
 C  Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί μόνο όταν το σύστημα PS3™ είναι ενεργοποιημένο  

(η ένδειξη λειτουργίας ανάβει συνεχόμενα με πράσινο χρώμα).
Το χειριστήριο κίνησης δεν δονείται.

 C  Ελέγξτε ότι η ρύθμιση [Controller Vibration Function] (Λειτουργία δόνησης χειριστηρίου) 
στο  (Settings) (Ρυθμίσεις)   (Accessory Settings) (Ρυθμίσεις αξεσουάρ) είναι 
ρυθμισμένη στο [On] (Ενεργό).

 C  Το λογισμικό μπορεί να μην υποστηρίζει τη ρύθμιση Vibration Function (Λειτουργία 
δόνησης). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού.



Προδιαγραφές

Κατανάλωση ισχύος DC 5 V, 800 mA
Τύπος μπαταρίας Ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Τάση μπαταρίας DC 3,7 V
Χωρητικότητα μπαταρίας 1.380 mAh
Θερμοκρασία λειτουργίας 5oC έως 35oC
Εξωτερικές διαστάσεις (χωρίς  
το μέγιστο προεξέχον τμήμα)

Περίπου 200 mm × 46 mm (ύψος × διάμετρος)

Βάρος Περίπου 145 g 
Αντικείμενα που παρέχονται Ιμάντας (1), Εγχειρίδιο χρήσης (το παρόν έγγραφο) (1)

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγγύηση του κατασκευαστή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης 
του συστήματος PlayStation®3.

Ο κατασκευαστής του παρόντος προϊόντος είναι η Sony Computer Entertainment Inc., 
2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japan (Ιαπωνία).  
Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για ΕΜΣ και ασφάλεια προϊόντος στην Ευρώπη είναι η 
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Γερμανία).  
Τη διανομή στην Ευρώπη έχει αναλάβει η Sony Computer Entertainment Europe Ltd,  
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (Ηνωμ. Βασίλειο).

Αυτό το προϊόν μπορεί να εμπίπτει στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί εθνικού ελέγχου εξαγωγών. 
Πρέπει να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις αυτής της νομοθεσίας και με όλους τους ισχύοντες 
νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, σχετικά με το προϊόν αυτό.

 
Όταν βλέπετε ένα από αυτά τα σύμβολα σε οποιαδήποτε από τα ηλεκτρικά προϊόντα, μπαταρίες ή συσκευασίες μας, 
δείχνει ότι το σχετικό ηλεκτρικό προϊόν ή μπαταρία δεν πρέπει να διατίθεται ως γενικό οικιακό απόβλητο στην 
Ευρώπη. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των αποβλήτων του προϊόντος και της μπαταρίας, παρακαλούμε 
να τα διαθέτετε σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους ή απαιτήσεις διάθεσης του ηλεκτρικού εξοπλισμού/
μπαταριών. Με αυτές τις ενέργειες, θα βοηθήσετε να συντηρήσετε τους φυσικούς πόρους και να βελτιώσετε τα 
πρότυπα της προστασίας του περιβάλλοντος στην επεξεργασία και τη διάθεση των ηλεκτρικών αποβλήτων. 
Το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπαταρίες σε συνδυασμό με πρόσθετα χημικά σύμβολα. Τα χημικά 
σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb) θα εμφανιστούν εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 
0,0005% υδράργυρο ή περισσότερο από 0,004% μόλυβδο.
Το προϊόν αυτό περιέχει μια μπαταρία που είναι μόνιμα ενσωματωμένη για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή 
ακεραιότητας δεδομένων. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος και θα 
πρέπει να αφαιρεθεί μόνο από ειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να εξασφαλιστεί η σωστή επεξεργασία αποβλήτων 
της μπαταρίας, απορρίψτε αυτό το προϊόν όπως τα ηλεκτρικά απόβλητα.



Τα “ ”, “PlayStation”, “DUALSHOCK”, “ ” και “ ” είναι σήματα κατατεθέντα της Sony 
Computer Entertainment Inc. Το “ ” είναι εμπορικό σήμα της ίδιας εταιρίας.
Τα “XMB” και “xross media bar” είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation και της Sony Computer 
Entertainment Inc.

Τα “SONY” και “ ” είναι σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by 
Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of 
their respective owners.
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