Kierownica PlayStation®Move
Instrukcja obsługi
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uchwyt dolny (uchwyty kontrolera ruchu)
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* Gaz obsługuje się przez pokręcanie i jest on przeznaczony do gier motocyklowych,
w których uchwyty są rozłożone.
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Widok szczegółowy
trzpienie naprowadzające

złącze dodatkowe

Środki ostrożności
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Należy również
przeczytać instrukcję obsługi systemu PlayStation®3 oraz kontrolera ruchu
PlayStation®Move. Rodzice lub opiekunowie powinni przeczytać te instrukcje małym
dzieciom.

Ważne
ˎˎ

Kierownica PlayStation®Move może być używana wyłącznie z umieszczonym w niej
kontrolerem PlayStation®Move (sprzedawanym osobno). Nie można używać jej
osobno. Nie wolno umieszczać w niej przedmiotów innych niż kontroler ruchu.

Użytkowanie i obsługa
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.
ˎˎ

Nie należy używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych.
Nie należy wycierać go ściereczką nasączoną chemikaliami.
ˎˎ Nigdy nie należy demontować ani modyfikować produktu.
ˎˎ Podczas wyjmowania kontrolera ruchu z kierownicy PlayStation®Move nie należy
nigdy ciągnąć za kulę. Podczas wyjmowania kontrolera ruchu z uchwytu dolnego
(uchwyty kontrolera ruchu) kierownicy, należy zawsze chwytać za korpus kontrolera
ruchu.
ˋˋ

Wkładanie kontrolera ruchu
Uwaga: Nie należy próbować wkładać kontrolera ruchu, gdy przewód USB jest
podłączony.
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Włóż kontroler ruchu przez uchwyt górny
(uchwyty kontrolera ruchu).
Pewnie umieść kontroler ruchu w uchwycie
dolnym (uchwyty kontrolera ruchu), tak aby
trzpienie naprowadzające znalazły się w otworach
montażowych, a złącze dopasowało się do złącza
dodatkowego w kontrolerze ruchu.
Podczas wkładania kontrolera ruchu do kierownicy
przytrzymuj pasek z boku, aby nie zasłaniał złączy
fizycznych i elektrycznych.

Korzystanie z kierownicy PlayStation®Move
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Do obsługi kierownicy PlayStation®Move należy używać obu rąk.
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Na stronie eu.playstation.com przedstawiono, które przyciski kierownicy
odpowiadają standardowym elementom sterowania w zgodnych grach.

Aby obrócić uchwyty do wewnątrz lub na zewnątrz:
• Przesuwaj dźwignię zwalniającą w górę lub w dół, aż uchwyt zacznie poruszać się
swobodnie.
• Ustaw uchwyt w żądanym położeniu.

Wyjmowanie kontrolera ruchu
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Najpierw chwyć kontroler ruchu za korpus, a następnie odciągnij kontroler
ruchu od trzpieni naprowadzających oraz złącza. NIE WOLNO ciągnąć
kontrolera ruchu za kulę.
Wyjmij kontroler ruchu z uchwytu górnego (uchwyty kontrolera ruchu).

Dane techniczne
Pobór mocy

Maks. 0,32 W

Wymiary zewnętrzne

296,5 mm × 174 mm × 60 mm
(szerokość × wysokość × głębokość)

Waga

Ok. 360 g

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Wyprodukowano w Chinach

GWARANCJA
Niniejszy produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta, obowiązującą od
daty zakupu. Szczegółowe informacje zawiera gwarancja dostarczona w opakowaniu
systemu PS3™.
Ten produkt wyprodukowała firma Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., Dongfang North
Road, Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, Chiny.
Autoryzowanym przedstawicielem w zakresie przepisów EMC i bezpieczeństwa produktu
w Europie jest firma Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough
Street, London, W1F 7LP, Wielka Brytania.
Dystrybutorem w Europie jest firma Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great
Marlborough Street, London, W1F 7LP, Wielka Brytania.
Niniejszy produkt może podlegać krajowym przepisom dotyczącym kontroli eksportowej.
Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania w pełni wyżej wymienionych przepisow oraz
wszelkich innych obowiązujących przepisow dotyczących produktu.

Którykolwiek z tych symboli umieszczonych na jakimkolwiek naszym wyrobie elektrycznym, akumulatorze lub
opakowaniu oznacza, że w Europie nie należy wyrzucać tego wyrobu elektrycznego 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/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.
Ten symbol może występować na akumulatorach w połączeniu z innymi symbolami chemicznymi. Jeśli bateria
zawiera ponad 0,0005 % rtęci lub ponad 0,004 % ołowiu, pojawią się na niej symbole chemiczne rtęci (Hg) lub
ołowiu (Pb).
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