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*  Para utilizar o acelerador, rode-o. Foi desenhado para ser utilizado em jogos de 
motos, com os punhos para fora. 
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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 e do comando de 
movimento PlayStation®Move. Os pais e os tutores de crianças devem ler estes manuais.

Importante
 ˎ O volante de competição PlayStation®Move só pode ser utilizado com o comando de 
movimento PlayStation®Move (vendido separadamente) inserido. Não pode ser 
usado separadamente. Não insira nada além do comando de movimento.

Utilização e manuseamento
 ˎ Não exponha o produto a temperaturas altas, a humidade elevada ou à luz direta do sol.
 ˎ Não deixe o produto entrar em contacto com líquidos.
 ˎ Não coloque objetos em cima do produto. Não se coloque em cima do produto.
 ˎ Não atire nem deixe cair o produto, nem o exponha a 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 tratado 

quimicamente para limpar.
 ˎ Nunca desmonte nem modifique o produto.



 ˎ Quando retirar o comando de movimento do volante de competição 
PlayStation®Move, nunca puxe pela esfera. Utilize sempre a pega do comando de 
movimento para puxar o comando de movimento e libertá-lo do encaixe inferior do 
volante de competição. 

Inserir o comando de movimento

Aviso: Não tente inserir o comando de movimento com o cabo USB conectado.

1 Insira o comando de movimento através do 
encaixe superior.

2 Fixe bem o comando de movimento no encaixe 
inferior, de modo que os pinos de alinhamento 
encaixem nos furos de montagem e a porta de 
extensão encaixe no comando de movimento.
Quando inserir o comando de movimento no volante 
de competição, afaste a correia para o lado, para que 
não interfira com os conectores físicos e elétricos.

Utilizar o volante de competição PlayStation®Move

1 Utilize as duas mãos para operar o volante de competição PlayStation®Move

2 Para rodar os punhos para dentro ou para fora:
•  Empurre a alavanca de fixação para cima ou para baixo, até o punho poder ser 

movido livremente.
•  Coloque o punho na posição desejada.

3 Consulte eu.playstation.com para ver como os botões do volante de 
competição se relacionam em jogos compatíveis com os controlos normais.

Retirar o comando de movimento

1 Primeiro, agarre o comando de movimento pela pega; depois, puxe o 
comando de movimento, retirando-o dos pinos de alinhamento e da porta de 
extensão. NÃO puxe pela esfera do comando de movimento.

2 Retire o comando de movimento do encaixe superior.



Especificações

Consumo de Energia Máx. 0,32 W
Dimensões externas 296,5 mm × 174 mm × 60 mm 

(largura × altura × comprimento)
Peso Aprox. 360 g

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

Fabricado na China

GARANTIA

Este produto está coberto pela garantia do fabricante durante 12 meses, a contar da 
data de compra. Consulte a garantia fornecida com a embalagem da PS3™ para 
informações detalhadas.

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

Este produto poderá ser abrangido pela legislação de controlo de exportações 
nacional. Deve cumprir todos os requisitos dessa legislação e todas as outras leis 
aplicáveis em qualquer jurisdição relativamente a este produto.

 
Si aparece alguno de estos símbolos en cualquiera de nuestros productos eléctricos, en la batería o 
en su embalaje, indica que en Europa el producto eléctrico o la batería no deben desecharse del 
mismo modo que los residuos domésticos. Para garantizar un tratamiento correcto a la hora de 
deshacerse del producto y la batería, deséchelos de acuerdo con las leyes locales aplicables o los 
requisitos de eliminación de baterías, y equipos eléctricos y electrónicos. 
De este modo, ayudará a conservar los recursos naturales y a mejorar los estándares de protección 
medioambiental en el tratamiento y eliminación de residuos eléctricos. Este símbolo puede 
utilizarse en pilas junto con otros símbolos químicos adicionales. Los símbolos químicos del 
mercurio (Hg) o del plomo (Pb) aparecerán si la pila contiene más del 0,0005% de mercurio o más 
del 0,004% de plomo.
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