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Precauções
Antes de utilizar este produto, leia atentamente este manual e guarde-o para futura 
referência. Leia também as instruções do sistema PlayStation®3, do comando de 
movimento PlayStation®Move e do comando de navegação PlayStation®Move. Os pais 
ou tutores de crianças devem ler estes manuais.

Aviso
 ˎ O acessório atirador de precisão PlayStation®Move apenas pode ser utilizado com o 
comando de movimento PlayStation®Move e com o comando de navegação 
PlayStation®Move (vendidos separadamente) inseridos. Não pode ser usado 
separadamente. Não insira nada além do comando de movimento e do comando  
de navegação.

Utilização e manuseamento
 ˎ Não exponha o produto a temperaturas altas, a humidade elevada ou a luz directa do sol.
 ˎ Não deixe o produto entrar em contacto com líquidos.
 ˎ Não coloque objectos em cima do produto. Não se coloque em cima do produto.
 ˎ Não atire nem deixe cair o produto, nem o exponha a vibrações ou impactos físicos fortes.
 ˎ Siga as instruções abaixo para ajudar a prevenir que o exterior do produto fique 
deteriorado ou perca a cor.

 ˋ Limpe com um pano macio e seco.
 ˋ Não coloque materiais de borracha ou vinil no exterior do produto por um período 

prolongado de tempo.
 ˋ Não utilize solventes ou outros químicos. Não utilize um pano de limpeza com 

tratamento químico para limpar.
 ˎ Nunca desmonte nem modifique o produto.

Inserir o comando de movimento e o comando de navegação

Aviso:  Não tente inserir nenhum dos comandos enquanto estiver ligado a um cabo USB.

1 Deslize a patilha RELEASE em ambos os lados ao mesmo tempo para remover 
a tampa superior do guia do cano (figura ).

2 Insira o comando de movimento no guia do cano (figura ).
 ˎ Passe a correia de pulso através da passagem da correia do guia do cano.
 ˎ Coloque a esfera na ponta do guia do cano e alinhe a porta de extensão do comando 
de movimento com a porta do guia do cano.

 ˎ Fixe firmemente a esfera na ponta do guia do cano. Certifique-se de que a porta de 
extensão do comando de movimento está bem ligada à porta do guia do cano.

3  Coloque a tampa superior.



4 Insira o comando de navegação no suporte do comando de navegação 
(figura ).

 ˎ Abra a tampa do suporte do comando de navegação.
 ˎ Posicione o comando de navegação de maneira que os dois pequenos buracos na 
sua base fiquem alinhados com os pinos do suporte. Insira diagonalmente a parte 
de cima do comando de navegação no suporte e empurre-o de maneira que fique 
bem fixo aos pinos do suporte.

5  Feche a tampa do suporte do comando de navegação.

Utilizar o atirador de precisão
1 Para ajustar o comprimento da coronha, prima o botão de desengate e puxe 

ou empurre a coronha até ao comprimento desejado (figura ). Quando 
puxar a coronha para fora, preste atenção aos cliques, que indicam quais as 
posições seguras de fixação.

2  Utilize qualquer uma das mãos para operar o comando de navegação e 
utilize a mão livre para operar o gatilho do botão T (figura ). Use a correia 
de pulso do comando de movimento à volta da mão que utiliza para manejar 
o comando de navegação.

  (Opcional) Para bloquear o gatilho do botão Move de modo que não possa 
ser premido, deslize a Patilha de Segurança, localizada em ambos os lados 
do atirador de precisão, para baixo. (O botão do outro lado deverá deslizar 
automaticamente para baixo) Para desbloquear o gatilho do botão Move, 
deslize a Patilha de Segurança para cima.

3 Para informações sobre botões de controlo durante o jogo, consulte o 
manual do jogo.

Retirar os comandos de movimento e de navegação
1 Retire o comando de navegação do suporte do comando de navegação  

(figura ).
 ˎ Abra a tampa do suporte do comando de navegação.
 ˎ Passe o dedo através do buraco na parte de baixo do suporte, para soltar o comando 
de navegação.

 ˎ Feche a tampa do suporte do comando de navegação.
2 Retire o comando de movimento do guia do cano.

 ˎ  Deslize a patilha RELEASE em ambos os lados ao mesmo tempo, para retirar a 
tampa superior do guia do cano.

 ˎ Levantando primeiro a esfera do comando de movimento, puxe o comando de 
movimento para o retirar.



 ˎ Retire a correia de pulso do comando de movimento, passando-a pela passagem da 
correia do guia do cano.

 ˎ Coloque a tampa superior.

Especificações
Consumo de Energia CC 3.2 V, 5 mA
Dimensões externas 
(com a coronha retráctil fechada)

479.18mm x 211.57mm x 56.91mm 
(largura × altura × comprimento)

Peso Aprox. 630 g (22.2 oz)

O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA
Este produto está coberto durante 12 meses, a contar a partir da data de compra, pela garantia 
do fabricante definida no manual do sistema PS3™.  
Consulte o manual do sistema PS3™ para todos os detalhes.

O fabricante deste produto é a Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., Dongfang North Road, 
Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, China. 
Distribuído na Europa pela Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough 
Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

“ ” 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.

 
Se vir qualquer um destes símbolos em qualquer um dos nossos produtos eléctricos, baterias ou embalagens, 
significa que esses mesmos produtos eléctricos ou baterias não devem ser descartados como resíduo 
doméstico geral na Europa. Para garantir o correcto tratamento dos resíduos do produto e das baterias, 
descarte-se deles de acordo com os requisitos ou as leis locais aplicáveis para a eliminação de equipamento 
eléctrico/baterias. Ao fazer isto, estará a ajudar a conservar os recursos naturais e a melhorar os níveis de 
protecção ambiental no tratamento e destruição de resíduos eléctricos.


