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*  Το γκάζι χρησιμοποιεί μια περιστροφική κίνηση, η οποία προορίζεται για χρήση με 
παιχνίδια μοτοσικλετών με τις λαβές εκτεταμένες.
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Λεπτομέρειες

υποδοχή προέκτασης

ακίδες ευθυγράμμισης

Προφυλάξεις

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και 
φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, διαβάστε στις οδηγίες για το σύστημα 
PlayStation®3 και το χειριστήριο κίνησης PlayStation®Move. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες 
θα πρέπει να διαβάσουν αυτά τα εγχειρίδια για λογαριασμό των μικρών παιδιών.

Σημαντικό
 ˎ Το τιμόνι PlayStation®Move μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τοποθετημένο το 
χειριστήριο κίνησης PlayStation®Move (πωλείται χωριστά). Δεν είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθεί χωριστά. Μην εισάγετε οτιδήποτε άλλο παρά το χειριστήριο κίνησης.

Χρήση και χειρισμός
 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. Μην στέκεστε επάνω 
στο προϊόν.

 ˎ Μην πετάτε το προϊόν αυτό, μην το αφήνετε να πέσει κάτω και μην προκαλείτε 
οποιοδήποτε ισχυρό φυσικό κραδασμό σε αυτό.

 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 Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή άλλα χημικά καθαριστικά. Μην σκουπίζετε με 
χημικά επεξεργασμένο πανί καθαρισμού.

 ˎ Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε το προϊόν.
 ˎ Όταν αφαιρείτε το χειριστήριο κίνησης από το τιμόνι PlayStation®Move, ποτέ μην 
τραβάτε τη σφαίρα. Να χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή του χειριστηρίου κίνησης για 
να τραβήξετε το χειριστήριο κίνησης ώστε να ελευθερωθεί από την κάτω υποδοχή 
του τιμονιού.

Τοποθέτηση του χειριστηρίου κίνησης

Σημείωση: Μην επιχειρήσετε να εισάγετε το χειριστήριο κίνησης ενώ το καλώδιο 
USB είναι συνδεδεμένο.

1 Εισάγετε το χειριστήριο κίνησης μέσω της άνω υποδοχής.

2 Εδράστε καλά το χειριστήριο κίνησης μέσα στην 
κάτω υποδοχή ώστε οι ακίδες ευθυγράμμισης να 
ταιριάζουν μέσα στις οπές στερέωσης, και η υποδοχή 
να ταιριάζει μέσα στην υποδοχή προέκτασης στο 
χειριστήριο κίνησης.
Όταν εισάγετε το χειριστήριο κίνησης μέσα στο τιμόνι, 
να κρατάτε τον ιμάντα καρπού στο πλάι για να μην 
εμποδίζει τις φυσικές και ηλεκτρικές υποδοχές. 

Χρήση του τιμονιού PlayStation®Move

1 Χρησιμοποιήστε και τα δύο χέρια για τη λειτουργία του τιμονιού 
PlayStation®Move.

2 Για να περιστρέψετε τις λαβές προς τα μέσα ή προς τα έξω:
•  Ωθήστε το μοχλό απασφάλισης προς τα επάνω ή προς τα κάτω μέχρι η λαβή να 

κινείται ελεύθερα.
•  Ρυθμίστε τη λαβή στην επιθυμητή θέση.

3 Ανατρέξτε στη διεύθυνση eu.playstation.com για να δείτε πώς τα κουμπιά 
στο τιμόνι σχετίζονται με τυπικά χειριστήρια σε συμβατά παιχνίδια.

Αφαίρεση του χειριστηρίου κίνησης

1  Πρώτα πιάστε τη λαβή του χειριστηρίου κίνησης και, στη συνέχεια, τραβήξτε 
το χειριστήριο κίνησης μακριά από τις ακίδες ευθυγράμμισης και την 
υποδοχή. ΜΗΝ τραβάτε τη σφαίρα του χειριστηρίου κίνησης.

2 Αφαιρέστε το χειριστήριο κίνησης από την άνω υποδοχή.



Προδιαγραφές

Κατανάλωση ισχύος Μέγ. 0,32W
Εξωτερικές διαστάσεις 296,5 mm x 174 mm x 60 mm 

(πλάτος × ύψος × βάθος)
Βάρος Περίπου 360 g

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Κατασκευάζεται στην Κίνα

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το παρόν προϊόν καλύπτεται για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς, σύμφωνα με 
την εγγύηση κατασκευαστή. Για πλήρεις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην εγγύηση που 
παρέχεται στη συσκευασία του συστήματος PS3™.

Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., 
Dongfang North Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, 
China (Κίνα).
Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για ΕΜΣ και ασφάλεια προϊόντος στην Ευρώπη είναι 
η Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London,  
W1F 7LP, United Kingdom (Ηνωμ. Βασίλειο).
Τη διανομή στην Ευρώπη έχει αναλάβει η Sony Computer Entertainment Europe Ltd,  
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (Ηνωμένο 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.
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