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Voorzorgsmaatregelen
Lees voor gebruik van dit product deze handleiding zorgvuldig door en bewaar hem
voor toekomstig gebruik. Lees ook de instructies voor het PlayStation 3-systeem en
voor de PlayStation Move-bewegingscontroller en de PlayStation Movenavigatiecontroller. In geval van jonge kinderen moeten ouders of verzorgers deze
handleidingen lezen.

®

®

®

Opgelet
ˎˎ Het toebehoren voor schieten kan alleen worden gebruikt als de PlayStation Movebewegingscontroller en de PlayStation Move-navigatiecontroller (afzonderlijk
verkrijgbaar) zijn geplaatst. Het kan niet op zichzelf worden gebruikt. Plaats uitsluitend
de bewegingscontroller en de navigatiecontroller.

®

®

Toepassing en gebruikg
ˎˎ Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen, hoge vochtigheid of direct zonlicht.
ˎˎ Zorg dat het product niet in aanraking komt met vloeistoffen.
ˎˎ Plaats geen voorwerpen op het product. Ga niet op het product staan.
ˎˎ Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan fysieke schokken.
ˎˎ Volg de onderstaande instructies om te voorkomen dat de buitenkant van het
product wordt aangetast of verkleurt.
ˋˋ Wrijf het schoon met een droge, zachte doek.
ˋˋ Plaats geen rubber noch vinyl gedurende lange tijd op de behuizing van het
product.
ˋˋ Gebruik geen oplosmiddelen of andere chemicaliën. Veeg het product niet af met
een chemisch behandeld reinigingsdoekje.
ˎˎ Haal het product niet uit elkaar en verander er niets aan.

De bewegingscontroller en navigatiecontroller in het
toebehoren voor schieten plaatsen
L et op: Bij gebruik van het toebehoren voor schieten moet de USB-kabel altijd
worden verwijderd.

1

Schuif de RELEASE (ontgrendelings)-schuif aan beide zijden tegelijk opzij om
de afsluiting bovenzijde van de loopgeleiding te openen (figuur ).

2

Plaats de bewegingscontroller in de loopgeleiding (figuur ).
ˎˎ Trek de riemopening van de bewegingscontroller door de opening in de
loopgeleiding.
ˎˎ Plaats de bol over de rand van de loopgeleiding en lijn de verlengaansluiting van
de bewegingscontroller uit met de loopgeleiding.
ˎˎ Druk de bewegingscontroller stevig vast in de loopgeleiding: zorg ervoor dat de
verlengaansluiting van de bewegingscontroller goed aansluit op de aansluiting in
de loopgeleiding.
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Bevestig de afsluiting bovenzijde.

5

Sluit de afsluiting houder voor de navigatiecontroller.

Plaats de navigatiecontroller in de houder voor de navigatiecontroller
(figuur ).
ˎˎ Open de afsluiting houder voor de navigatiecontroller.
ˎˎ Plaats de houder voor de navigatiecontroller zodanig dat de twee kleine gaten aan
de onderkant van de behuizing zijn uitgelijnd met de pinnen van de houder.
Plaats terwijl je de navigatiecontroller diagonaal houdt, de bovenkant in de
houder en druk de onderkant naar beneden zodat deze stevig vast zit op de
pennen van de houder.

De scherpschutter gebruiken

1

Als je de lengte van de kolf wilt aanpassen, druk je op de vrijgaveknop
en trek je de kolf uit of duw je deze in tot de gewenste lengte (figuur ).
Wanneer je de kolf uittrekt, luister je totdat je telkens een klik hoort bij elke
beveiligde stoplocatie.

2

 edien de navigatiecontroller met een willekeurige hand en gebruik
B
de andere hand om de T-toets trekker te activeren (figuur ). Draag de
polsriem van de bewegingscontroller om de pols van de hand waarmee je de
navigatiecontroller bedient.
( Optioneel) Als je de Move-triggertoets wilt vergrendelen zodat deze niet
kan worden ingedrukt, schuif je de veiligheidspal aan weerszijden van de
scherpschutter naar beneden. (De knop aan de andere kant wordt dan ook
automatisch naar beneden geschoven) Als je de Move-triggertoets wilt
ontgrendelen, schuif je de veiligheidspal naar boven.

3

Raadpleeg je spelhandleiding voor meer informatie over de bediening van
de toetsen in het spel.

De bewegings- en navigatiecontrollers verwijderen

1

2

Verwijder de navigatiecontroller uit de houder voor de navigatiecontroller
(figuur ).
ˎˎ Open de afsluiting houder voor de navigatiecontroller.
ˎˎ Duw je vinger door het gat aan de onderzijde van de houder om de
navigatiecontroller los te koppelen.
ˎˎ Sluit de afsluiting houder voor de navigatiecontroller.
Verwijder de bewegingscontroller uit de loopgeleiding.
ˎˎ Schuif de RELEASE (ontgrendelings)-schuif aan beide zijden tegelijk opzij om de
afsluiting bovenzijde van de loopgeleiding te openen.

Til eerst de bolzijde van de bewegingscontroller omhoog en trek aan de
bewegingscontroller om deze te verwijderen.
ˎˎ Trek de polsriem van de bewegingscontroller terug door de opening in de
loopgeleiding.
ˎˎ Plaats de afsluiting bovenzijde terug.
ˎˎ

Specificaties
Stroomverbruik

3,2V gelijkstroom, 5 mA

Buitenafmetingen
(met uittrekbare kolf ingetrokken)

479,18mm x 211,57mm x 56,91mm
(lengte x hoogte x diepte)

Gewicht

Ca. 630g

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

GARANTIE
Dit product valt gedurende 12 maanden na aankoopdatum onder de fabrieksgarantie die wordt
vermeld in de PS3™-systeemhandleiding.
Raadpleeg de PS3™-systeemhandleiding voor meer details.
De fabrikant van dit product is Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., Dongfang North Road,
Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, China.
Gedistribueerd in Europa door Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough
Street, London, W1F 7LP Verenigd Koninkrijk.

Wanneer een van deze pictogrammen op onze elektrische producten, batterijen of verpakkingen staan,
betekent dit dat de desbetreffende elektrische producten of batterijen in Europa niet mogen worden afgevoerd
met het normale huishoudafval. Voor een correcte afvalverwerking van de producten en batterijen, moeten
deze worden verwijderd in overeenstemming met de geldende milieuwetgeving en -regulering voor de
verwerking van elektrische apparaten/batterijen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het behoud van het
milieu en een betere standaard bereikt in de afvalverwerking van elektrische producten.

“ ” and “PlayStation” are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.
“
” is a trademark of Sony Computer Entertainment Inc.
“SONY” and “ ” are registered trademarks of Sony Corporation.

© 2010 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved.

