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Środki ostrożności
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Należy także
przeczytać instrukcje dotyczące systemu PlayStation 3, kontrolera ruchu
PlayStation Move i kontrolera nawigacyjnego PlayStation Move. Rodzice lub
opiekunowie powinni przeczytać instrukcje obsługi dzieciom.

®

®

®

Uwaga
ˎˎ Z przystawki strzelca można korzystać wyłącznie z włożonym kontrolerem ruchu
PlayStation Move i kontrolerem nawigacyjnym PlayStation Move. Produktu nie
można używać oddzielnie. Nie należy do niego wkładać żadnych urządzeń oprócz
kontrolera ruchu i kontrolera nawigacyjnego.

®

®

Użytkowanie i obsługa
ˎˎ Nie należy wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności
lub bezpośredniego światła słonecznego.
ˎˎ Nie należy dopuszczać do kontaktu produktu z cieczami.
ˎˎ Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na produkcie ani stawać na nim.
ˎˎ Nie należy rzucać lub upuszczać produktu, ani narażać go w inny sposób na fizyczny
wstrząs.
ˎˎ W celu ochrony przed zniszczeniem lub odbarwieniem powierzchni zewnętrznych
produktu należy postępować według poniższych instrukcji.
ˋˋ Produkt należy czyścić miękką, suchą ściereczką.
ˋˋ Nie należy umieszczać na produkcie gumowych lub winylowych przedmiotów na
dłuższy czas.
ˋˋ Nie należy używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Nie
należy wycierać go ściereczką nasączoną chemikaliami.
ˎˎ Nigdy nie należy demontować ani modyfikować produktu.

Wkładanie kontrolera ruchu i kontrolera nawigacyjnego
Uwaga: N
 ie należy wkładać żadnego kontrolera, kiedy podłączony jest kabel USB.

1

Przesuń zaczep zwalniający jednocześnie z obu stron w celu zdjęcia górnej
pokrywy prowadnicy lufy (rysunek ).

2

Włóż kontroler ruchu do prowadnicy lufy (rysunek ).
ˎˎ Przeciągnij pasek kontrolera ruchu przez otwór znajdujący się na prowadnicy lufy.
ˎˎ Umieść kulę poza krawędzią prowadnicy lufy i wyrównaj złącze rozszerzenia ze
złączem w prowadnicy lufy.
ˎˎ Dokładnie osadź kontroler ruchu w prowadnicy lufy; upewnij się, że złącze
rozszerzenia kontrolera ruchu jest prawidłowo połączone ze złączem w
prowadnicy lufy.

3
4

Załóż pokrywę górną.

5

Zamknij pokrywę uchwytu na kontroler nawigacyjny.

Włóż kontroler nawigacyjny do uchwytu na kontroler nawigacyjny
(rysunek ).
ˎˎ Otwórz pokrywę uchwytu na kontroler nawigacyjny.
ˎˎ Umieść kontroler nawigacyjny w taki sposób, aby dwa małe otwory na spodzie
obudowy zostały wyrównane z kołkami uchwytu. Trzymając skośnie kontroler
nawigacyjny, włóż jego górną część do uchwytu, a następnie wciśnij jego dolną
część, aby umieścić go prawidłowo na kołkach uchwytu.

Korzystanie ze strzelca

1
2

3

Aby dostosować długość kolby, naciśnij przycisk zwalniający, a następnie
wyciągnij lub wsuń kolbę na żądaną długość (rysunek ). Wyciągając kolbę,
nasłuchuj odgłosów kliknięcia, które wskazują bezpieczne pozycje kolby.
Użyj dowolnej ręki do obsługi kontrolera nawigacyjnego i drugiej ręki do
obsługi spustu przycisku T (rysunek ). Owiń pasek kontrolera ruchu wokół
nadgarstka ręki, którą obsługujesz kontroler nawigacyjny.
(Opcjonalnie) Aby zablokować spust przycisku Move i uniemożliwić jego
naciśnięcie, przesuń blokadę po dowolnej stronie strzelca do dolnej pozycji.
(Przycisk po drugiej stronie powinien automatycznie przesunąć się do dolnej
pozycji). Aby odblokować spust przycisku Move, przesuń blokadę z powrotem
do górnej pozycji.
Informacje na temat sterowania przyciskami w grze zawiera instrukcja gry.

Wyjmowanie kontrolera ruchu i kontrolera nawigacyjnego

1

2

Wyjmij kontroler nawigacyjny z uchwytu na kontroler nawigacyjny
(rysunek ).
ˎˎ Otwórz pokrywę uchwytu na kontroler nawigacyjny.
ˎˎ Włóż palec do otworu na spodniej części uchwytu, aby zwolnić kontroler
nawigacyjny.
ˎˎ Zamknij pokrywę uchwytu na kontroler nawigacyjny.
Wyjmij kontroler ruchu z prowadnicy lufy.
ˎˎ Przesuń zaczep zwalniający jednocześnie z obu stron w celu zdjęcia górnej
pokrywy prowadnicy lufy.
ˎˎ Podnosząc najpierw stronę kontrolera ruchu z kulą, pociągnij, aby wyjąć
kontroler ruchu.
ˎˎ Odczep pasek kontrolera ruchu z otworu znajdującego się na prowadnicy lufy.
ˎˎ Załóż pokrywę górną.

Dane techniczne
Pobór mocy

3,2 V, prąd stały, 5 mA

Wymiary zewnętrzne
(z zamkniętą wysuwaną kolbą)

479,18 mm × 211,57mm × 56,91 mm
(długość × wysokość × szerokość)

Waga

Około 630 g

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

GWARANCJA
Niniejszy produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta od daty zakupu, przedstawioną
w podręczniku systemu PS3™.
Szczegółowe informacje zawiera podręcznik systemu PS3™.
Ten produkt wyprodukowała firma Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., Dongfang North
Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, Chiny.
Dystrybutorem w Europie jest firma Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great
Marlborough Street, London, W1F 7LP, Wielka Brytania.

Symbol ten umieszczony na jakimkolwiek naszym wyrobie elektrycznym/elektronicznym, jego
akumulatorze lub opakowaniu oznacza, że w Europie nie należy wyrzucać wyrobu ani akumulatora wraz
z normalnymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów
pochodzących z tego wyrobu i akumulatora, prosimy pozbyć się ich według stosownego lokalnego
ustawodawstwa lub określonych wymogów pozbywania się sprzętu elektrycznego/elektronicznego oraz
akumulatorów. Postępując w ten sposób, pomożesz w oszczędzaniu bogactw naturalnych na naszej planecie
oraz poprawie standardów ochrony środowiska naturalnego w przetwórstwie i utylizacji odpadów
pochodzących ze sprzętu elektrycznego/elektronicznego.

„ ” i „PlayStation” to zastrzeżone znaki towarowe firmy Sony Computer Entertainment Inc.
„
” to znak towarowy firmy Sony Computer Entertainment Inc.
„SONY” i „ ” to zastrzeżone znaki towarowe firmy Sony Corporation.
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