PlayStation®Move racestuur
Gebruiksaanwijzing
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* De gashendel wordt met een draaiende beweging bediend en is bedoeld om met
naar buiten gedraaide grepen te worden gebruikt in motorfietsspellen.
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Detailaanzicht
uitlijnpinnen

uitbreidingsaansluiting

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. Ouders of verzorgers moeten deze
handleidingen voor jonge kinderen lezen.

Belangrijk
ˎˎ

Het PlayStation®Move racestuur kan alleen worden gebruikt als de PlayStation®Move
bewegingscontroller (afzonderlijk verkrijgbaar) is geplaatst. Het kan niet op zichzelf
worden gebruikt. Plaats uitsluitend de bewegingscontroller.

Toepassing en gebruik
Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen, hoge vochtigheid of direct zonlicht.
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 of 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.
ˎˎ

ˎˎ

ˎˎ

Trek bij het verwijderen van de bewegingscontroller uit het PlayStation®Move
racestuur nooit aan de bol. Gebruik altijd de handgreep van de bewegingscontroller
om de bewegingscontroller uit de houder onder het stuurwiel te trekken.

De bewegingscontroller plaatsen
Let op: Probeer de bewegingscontroller niet te plaatsen terwijl er een USB-kabel
is aangesloten.
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Schuif de bewegingscontroller door de houder boven.
Plaats de bewegingscontroller stevig in de
houder onder, zodat de uitlijnpinnen in de
bevestigingspunten vallen en de aansluiting
in de uitbreidingsaansluiting van de
bewegingscontroller past.
Houd bij het plaatsen van de bewegingscontroller in het
racestuur de polsriem opzij, zodat deze de fysieke en
elektrische aansluitingen niet belemmert.

Het PlayStation®Move racestuur gebruiken
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Gebruik beide handen voor de bediening van het PlayStation®Move racestuur.
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Raadpleeg eu.playstation.com voor de standaardfuncties van de toetsen op
het racestuur in compatibele spellen.

Draai de grepen als volgt naar binnen of buiten:
• Duw de ontkoppelingshendel omhoog of omlaag tot de greep vrij beweegt.
• Zet de greep in de gewenste stand.

De bewegingscontroller verwijderen
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Pak eerst de handgreep van de bewegingscontroller en trek de
bewegingscontroller dan los van de uitlijnpinnen en de aansluiting.
Trek NIET aan de bol van de bewegingscontroller.
Verwijder de bewegingscontroller uit de houder boven.

Specificaties
Stroomverbruik

max. 0,32 W

Buitenafmetingen

296,5 mm × 174 mm × 60 mm
(breedte × hoogte × diepte)

Gewicht

ca. 360 g

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Vervaardigd in China

GARANTIE
De fabrieksgarantie voor dit product is 12 maanden vanaf de aankoopdatum.
Raadpleeg de garantie in de PS3™-verpakking voor de volledige details.
De fabrikant van dit product is Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., Dongfang
North Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, China.
De erkende vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid in Europa is Sony
Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London,
W1F 7LP Verenigd Koninkrijk.
Gedistribueerd in Europa door Sony Computer Entertainment Europe Ltd,
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.
Dit product kan zijn onderworpen aan de nationale exportcontrolewetgeving.
U dient volledig te voldoen aan de voorschriften van dergelijke wetgeving en alle
andere wetten of reglementering met betrekking tot dit product.

Wanneer u een van deze symbolen op een van onze elektrische producten, batterijen of op de
verpakking daarvan ziet, geeft dit aan dat het betreffende product of de betreffende batterij in
Europa niet als gewoon huisvuil verwijderd kan worden. Om ervoor te zorgen dat dit product of
deze batterij nadat u deze verwijderd hebt op de juiste manier wordt behandeld, dient u deze te
verwijderen in overeenstemming met de relevante plaatselijke wetten of eisen voor het verwijderen
van elektrische apparatuur/batterijen. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te
behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren wat betreft het verwerken en
verwijderen van elektrisch afval.
Dit symbool kan worden gebruikt op batterijen in combinatie met aanvullende chemische
symbolen. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden weergegeven als de batterij
meer dan 0,0005% kwik of meer dan 0,004% lood bevat.
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