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ADVERTÊNCIA
 Antes de utilizar este produto, leia atentamente este manual e guarde-o para futura referência. Leia 

também as instruções do sistema PLAYSTATION®3.
 Evite a utilização prolongada deste produto e faça pausas frequentes.
 Pare de utilizar esta unidade imediatamente assim que começar a sentir-se cansado, ou a sentir 

desconforto ou dor nas mãos, nos pulsos ou nos braços durante a utilização deste produto.
 Se as condições persistirem, interrompa a utilização e consulte um médico.
 Se entrar em contacto com materiais de uma bateria com fugas, tome as seguintes medidas:
 –  Se o material entrar para os olhos, não esfregue. Lave imediatamente os olhos com água limpa e 

procure cuidados médicos.
 –  Se o material entrar em contacto com a pele ou roupas, enxagúe imediatamente a área afectada 

com água limpa. Consulte o seu médico se se desenvolver uma inflamação ou irritação.
 Não deixe que a bateria entre em contacto com fogo nem a sujeite a temperaturas extremas, tais 

como a luz solar directa, num veículo exposto ao sol ou perto de uma fonte de calor.
 Tenha cuidado para não entalar os dedos na mola ao montar/desmontar o teclado sem fios no 

comando sem fios.

Nomes das peças

 Botão azul 

Indicador de estado

Botão SELECT (seleccionar)*

 Botão 
cor-de-laranja

Interruptor POWER 
(alimentação)

Teclas direccionais

Botão START (iniciar)*

Botão PS*

* Estes botões apenas podem ser 
utilizados quando o teclado está 
ligado a um comando sem fios.

Indicador de painel táctil

Indicador Caps 
Lock

Mola
Porta USB

Teclado sem fios
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Preparação para utilização

Verificação da versão do software de sistema PS3™
Para utilizar o teclado sem fios, o software de sistema PS3™ tem de ser da versão 2.50 ou 
superior. Pode verificar a versão do software de sistema seleccionando  (Definições)   
(Definições do Sistema)  "Informação do Sistema" no ecrã XMB™ do sistema PS3™.

Emparelhamento do teclado sem fios e do sistema PS3™
Antes de utilizar o teclado sem fios, primeiro tem de registar ou "emparelhar" o teclado e o 
sistema PS3™. Apenas precisa de o fazer da primeira vez que utiliza o teclado.

1 Ligue o sistema PS3™.

2 Deslize o interruptor POWER (alimentação) do teclado para "ON".

3 Ligue o teclado ao sistema PS3™ utilizando um cabo USB.
O teclado está agora emparelhado com o sistema PS3™.

Verifique que o sistema está 
ligado (o indicador de 
alimentação está aceso a verde).

Cabo USB

Nota

Não está incluido um cabo USB. Utilize o cabo USB fornecido com o sistema PS3™ ou qualquer 
cabo USB Tipo A - Mini-B para ligar ou carregar o teclado.

Ligar e desligar o teclado sem fios
Deslize o interruptor POWER (alimentação) para "ON" para colocar o teclado sem fios no 
modo de standby. Ao premir qualquer tecla de carácter, o indicador de estado acende-se para 
indicar que o teclado está pronto a ser utilizado. Para desligar o teclado, deslize o interruptor 
POWER (alimentação) para "OFF".

Nota

Se o teclado não for utilizado por um longo período de tempo (com a alimentação ligada), passa 
para o modo de standby e o indicador de estado desliga-se.

Montagem do teclado sem fios num comando sem fios
Quando utilizar o teclado sem fios com o sistema PS3™, terá de o ligar a um comando sem fios.

 Abra a mola.
 �Coloque o teclado sem fios sobre o comando sem fios como indicado no 

diagrama, e depois prima firmemente para prender o teclado ao comando.



Desmontagem do teclado sem fios
Abra a mola e depois, cuidadosamente, puxe o teclado sem fios para cima.

Carregamento do teclado sem fios
Para carregar a bateria do teclado sem fios, verifique se o sistema PS3™ está ligado (o indicador 
de alimentação está aceso a verde) e depois ligue o teclado ao sistema, utilizando um cabo USB. 
Enquanto carrega a bateria, o indicador de estado, o indicador Caps Lock e o indicador de 
painel táctil ficarão todos intermitentes. Quando o carregamento terminar, estes indicadores 
irão desligar-se.

Notas

 O comando sem fios não é carregado durante o processo de carregamento do teclado.
 A bateria possui uma vida útil limitada. A duração de carga da bateria diminui gradualmente 

com a utilização repetida e a idade. A vida da bateria também varia consoante o método de 
arrumação, o estado de desgaste, o ambiente e outros factores.

 Se o teclado for carregado durante a utilização, o indicador de estado fica intermitente. 
Quando o carregamento terminar, o indicador de estado deixa de estar intermitente.
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Introduzir caracteres
Pode introduzir texto da mesma forma que num teclado de PC normal. Para introduzir uma 
letra acentuada, introduza primeiro o acento e depois a letra. 

Quando a tecla Shift é premida, as letras maiúsculas 
(em vez das minúsculas) podem ser introduzidas.

Este carácter é introduzido 
quando o botão cor-de-laranja 
é premido.

Este carácter é introduzido 
quando o botão azul é 
premido.

Nota

Para continuar a introduzir caracteres de cor azul ou cor-de-laranja, terá de premir o botão cor-
de-laranja ou azul antes de cada carácter introduzido.

Teclas utilizadas vulgarmente
Permite que o próximo carácter digitado seja uma letra 
maiúscula

Botão azul Permite que o próximo carácter digitado seja um que é 
de cor azul no teclado

Botão cor-de-laranja Permite que o próximo carácter digitado seja um que é 
cor-de-laranja no teclado

Introduz um tab

Botão cor-de-laranja + Activa o bloqueio de maiúsculas

Confirma caracteres que foram digitados mas não 
introduzidos

Botão azul + Introduz um parágrafo

Move o cursor para a esquerda e direita

Botão azul + Move o cursor para cima e para baixo

Introduz um espaço

Apresenta a caixa de mensagem do sistema PS3™

Passa para o modo de painel táctil

Apresenta a Lista de Amigos

Utilização do modo de painel táctil
Quando está em modo de painel táctil, o teclado sem fios pode ser utilizado como um rato. 
Pode utilizar o modo de painel táctil para controlo do cursor num navegador. Mova o seu dedo 
sobre a área utilizada como um painel táctil. Quando premir o botão de painel táctil, o indicador 
de painel táctil irá acender-se e o teclado irá alternar para modo de painel táctil.

A área que pode ser 
utilizada como painel 
táctil.

O ponteiro movimenta-
se à medida que 
movimenta o seu dedo.

Estas teclas funcionam 
do mesmo modo que os 
botões para a esquerda/
direita de um rato.

Botão de painel táctil

A calibragem para utilizar o modo de painel táctil
Antes de utilizar o modo de painel táctil pela primeira vez, terá de proceder à calibragem. Para 
calibrar o teclado sem fios, alterne o teclado sem fios para o modo de painel táctil e depois 
continue a premir o botão cor-de-laranja e o botão azul ao mesmo tempo durante mais de dois 
segundos. A calibragem ficará completa após o indicador de painel táctil ficar intermitente uma 
vez. Não toque na área do painel táctil ou desligue o teclado sem fios durante a calibragem.

Nota

Não pode introduzir texto com o teclado no modo de painel táctil. Para introduzir texto, prima 
novamente o botão de painel táctil.

Utilização do teclado sem fios com outros produtos
Pode emparelhar e utilizar o teclado sem fios com outros produtos compatíveis com Bluetooth®. 
Para mais detalhes sobre o emparelhamento com outro produto, consulte as instruções 
fornecidas com o produto. Para definir o teclado para o modo de emparelhamento, deslize o 
interruptor POWER (alimentação) para "ON", enquanto prime o botão azul. Continue a premir 
o botão azul até o teclado ficar definido no modo de emparelhamento. Quando o teclado está no 
modo de emparelhamento, o indicador de estado, o indicador Caps Lock e o indicador de painel 
táctil ficarão todos intermitentes alternadamente. Se for solicitada uma chave-mestra, introduza 
os números especificados pelo produto compatível com Bluetooth®, ou os números à sua escolha 
(quatro dígitos ou mais), caso o produto não especifique uma chave-mestra.

Notas

 Não garantimos que o teclado funciona com todos os produtos compatíveis com Bluetooth® e 
pode não funcionar devidamente com alguns produtos compatíveis com Bluetooth®.

 Apenas pode utilizar um cabo USB para emparelhar o teclado e o sistema PS3™.
 Quando o teclado estiver emparelhado com outro produto compatível com Bluetooth®, o 

emparelhamento com o produto original é eliminado. Para utilizar o teclado com o produto 
original, precisa de emparelhar novamente os dispositivos.

GARANTIA
Para obter mais informações detalhadas sobre a garantia do fabricante, visite  
eu.playstation.com/ps3 ou contacte a linha de apoio ao cliente PlayStation® cujo número 
encontrará em todos os manuais de software para o sistema PLAYSTATION®3.

O fabricante deste produto é a Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21 Minami-Aoyama, 
Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japão.
O Representante Autorizado para EMC e segurança de produto é a Sony Deutschland GmbH, 
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha.
Distribuído na Europa pela Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough 
Street, Londres, W1F 7LP, Inglaterra.

Sony Computer Entertainment Inc. declara que este CECHZK1PT está conforme com os 
requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais informações, 
consulte o seguinte URL: http://www.compliance.sony.de/

 Quando vir qualquer um destes símbolos em algum dos nossos produtos eléctricos, baterias 
ou embalagens, tal indica que o produto eléctrico ou a bateria correspondente não deve ser 
eliminado como lixo doméstico na Europa. Para assegurar o tratamento correcto da 
eliminação do produto e da bateria, elimine-os em conformidade com as leis ou requisitos 
locais para a eliminação de equipamento eléctrico/baterias. Ao fazê-lo, ajudará a conservar os 
recursos naturais e a melhorar as normas de protecção ambiental relativas ao tratamento e 
eliminação de resíduos eléctricos.

 Este produto contém uma bateria que foi incorporada no mesmo de forma permanente por 
questões de segurança, desempenho ou integridade dos dados. A bateria não deverá 
necessitar de ser substituída durante a vida útil do produto e deverá apenas ser retirada por 
pessoal técnico qualificado. Para assegurar a eliminação correcta da bateria, elimine este 
produto de acordo com os procedimentos para o tratamento e eliminação de resíduos 
eléctricos.


