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Försiktighetsåtgärder

Innan du börjar använda denna produkt bör du noggrant läsa bruksanvisningen och spara den för framtida 
behov. Läs även instruktionerna till PlayStation®3-systemet.

Varning
 ˎ Tänk på följande saker när du använder navigationskontrollen. Om navigationskontrollen träffar en person 
eller ett föremål kan en skada uppstå.

 ˋ När du använder navigationskontrollen, håll i navigationskontrollen stadigt för att undvika att tappa den  
av misstag. Undvik även att svinga navigationskontrollen med överdriven kraft.

 ˋ Innan du börjar, se till att du har gott om utrymme runt dig.
 ˎ Om du kommer i kontakt med innehållet från ett läckande batteri, gör så här:

 ˋ Om du får innehållet i ögonen, gnugga inte. Skölj omedelbart ögonen med rent vatten och sök läkarvård.
 ˋ Om innehållet kommer i kontakt med huden eller kläderna bör du genast skölja det berörda området med 

rent vatten. Rådgör med en läkare om du får en inflammation eller blir öm i huden. 

Användning och hantering
 ˎ Utsätt inte produkten för höga temperaturer, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
 ˎ Produkten bör inte komma i kontakt med vätska.
 ˎ Lägg inte tunga föremål på produkten.
 ˎ Kasta eller tappa inte produkten, och utsätt den inte för starka fysiska stötar. 
 ˎ Rör inte kontakterna på navigationskontrollen. 
 ˎ Låt inte vätska, små partiklar eller andra främmande föremål komma in i navigationskontrollen.
 ˎ Följ instruktionerna nedan för att undvika att produktens yta försämras eller missfärgas.

 ˋ Torka med en mjuk, torr trasa.
 ˋ Låt inte gummi- eller vinylmaterial ligga på produktens yta en längre tid. 
 ˋ Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier. Torka inte produkten med kemikaliebehandlad 

rengöringsduk.
 ˎ Låt inte batteriet komma i kontakt med eld eller utsättas för extrema temperaturer som i direkt solljus, i ett 
fordon exponerat för solen eller nära en värmekälla.



Om PlayStation®Move-produkter

PlayStation®Move-produkterna jobbar tillsammans för att spåra och reagera på dina 
kroppsrörelser för en mer direkt och intuitiv funktion.

PlayStation®3-system

PlayStation®Eye-kamera
(säljs separat)

Rörelsekänslig handkontroll
(säljs separat)

Navigationskontroll

Tips
 ˎ PlayStation®Eye-kameran (säljs separat) känner av sfären på den rörelsekänsliga 
handkontrollen för att kunna följa dina rörelser.

 ˎ När du använder den rörelsekänsliga handkontrollen och navigationskontrollen samtidigt 
kan du spela spel enklare genom att använda riktningsknapparna och vänsterspaken på 
navigationskontrollen.

 ˎ Om tv:n som används har särskilda lägen för tv-spel rekommenderas du att växla till ett av 
dessa lägen för bästa funktion.

Komponentnamn

Framsida

-knapp
Vänsterspak*1/
L3-knapp*2

-knapp

Riktningsknappar

PS-knapp

Statusindikator

*1 Vänsterspaken fungerar på samma sätt som vänsterspaken på trådlös handkontroll DUALSHOCK®3.
*2 L3-knappen fungerar när vänsterspaken trycks in.



Baksida Undersida

L1-knapp

Remhållare

L2-knapp
USB-kontakt

Förberedelser

Kontrollera versionen av PS3™-systemets programvara
För att kunna använda navigationskontrollen måste PS3™-systemets programvara vara  
version 3.40 eller senare. Du kan kontrollera systemets programvaruversion genom att välja 

 (Inställningar)   (Systeminställningar)  [Systeminformation] på PS3™-systemets 
XMB™ (XrossMediaBar)-meny.

Koppla navigationskontrollen och PS3™-systemet
Innan du använder navigationskontrollen måste du registrera eller “koppla” 
navigationskontrollen och PS3™-systemet. Detta behöver du bara göra första gången  
du ska använda navigationskontrollen.

1	 Sätt på PS3™-systemet.

2	 Anslut navigationskontrollen till PS3™-systemet med en USB-kabel.

3	 Tryck på PS-knappen på navigationskontrollen.
Navigationskontrollen kopplas med PS3™-systemet.

Tips
 ˎ USB-kabel ingår ej. Använd USB-kabeln som följer med PS3™-systemet eller en annan mini-B 
USB-kabel typ A för att ansluta eller ladda produkten.

 ˎ Du kan använda upp till sju navigationskontroller och andra handkontroller samtidigt med 
ditt PS3™-system (till exempel 4 rörelsekänsliga handkontroller och 3 navigationskontroller). 

 ˎ När en kopplad navigationskontroll används med ett annat PS3™-system försvinner kopplingen 
till det ursprungliga systemet. Koppla navigationskontrollen till systemet igen om den har 
använts med ett annat system.



Ladda navigationskontrollen

För att kunna använda navigationskontrollen måste du ladda dess batteri. Låt PS3™-systemet 
vara på (strömindikatorn lyser grönt) och anslut navigationskontrollen till systemet med en 
USB-kabel. Statusindikatorn på navigationskontrollen blinkar långsamt och uppladdningen 
påbörjas. Statusindikatorn slutar blinka när batteriet är färdigladdat.

Tips
 ˎ Om du trycker och håller ned PS-knappen på navigationskontrollen i minst en sekund kan  
du kolla batterinivån på skärmen.

 ˎ Ladda i en miljö där temperaturen ligger på mellan 10 och 30°C. Laddningen kan bli mindre 
effektiv om den utförs under andra förhållanden.

 ˎ Batteriets livslängd varierar beroende på användningsförhållanden och miljö.
 ˎ Batteriet har en begränsad livslängd. Det uppladdade batteriet håller allt kortare med upprepad 
användning och ålder. Batteriets livslängd beror också på förvaringssätt, användning, miljö och 
andra faktorer.

 ˎ Om du inte använder navigationskontrollen under lång tid rekommenderas du ändå att ladda 
batteriet till max minst en gång per år så att det bibehåller sin funktionalitet.

Använda navigationskontrollen

Använda kontrollen

Observera
Använd inte navigationskontrollen när den är ansluten till PS3™-systemet med en USB-kabel, 
eftersom detta hindrar rörelserna. Det kan även skada kontakten om USB-kabeln plötsligt dras 
ut från PS3™-systemet.

1	 Sätt på PS3™-systemet.

2	 Tryck på PS-knappen på navigationskontrollen.
Navigationskontrollen tilldelas automatiskt ett nummer.

Tips
 ˎ Om du trycker och håller ned PS-knappen i minst en sekund kan du kontrollera vilket 
nummer navigationskontrollen har blivit tilldelad på skärmen.

 ˎ För att avsluta ett spel trycker du på PS-knappen på navigationskontrollen och väljer  
sedan  (Spel)   (Avsluta spelet).



Justera navigationskontrollen inställningar
Du kan ändra inställningar för navigationskontrollen genom att välja  (Inställningar) 

  (Tillbehörsinställningar) i PS3™-systemets XMB™-meny. 
 ˎ Omtilldela kontroller
Om en port eller ett nummer för navigationskontrollen har specificerats av programvaran  
kan du använda den här inställningen för att tilldela navigationskontrollen en lämplig port 
eller ett lämpligt nummer.

Tips
 ˎ  Du kan ändra inställningar under spelets gång genom att trycka på PS-knappen på 
navigationskontrollen. Välj  (Inställningar)   (Tillbehörsinställningar) i XMB™-
menyn, eller välj [Kontrollerinställningar] på skärmen som visas när du trycker på 
PS-knappen.

 ˎ Navigationskontrollen stöder inte vibrationsfunktionen.

Felsökning

Gå igenom det här avsnittet om du får svårigheter med att använda navigationskontrollen.  
Om problemet kvarstår, besök http://eu.playstation.com/help-support
Navigationskontrollen fungerar onormalt eller kan inte användas som tänkt.

 C  Testa att återställa navigationskontrollen genom att trycka på återställningsknappen på dess 
baksida med ett smalt, spetsigt föremål som en penna.

Återställningsknapp

Navigationskontrollen fungerar inte.
 C  Navigationskontrollen måste kopplas med PS3™-systemet via ett kontrollnummer tilldelat av 

systemet eller programvaran. När systemet är påslaget (strömindikatorn lyser grönt) ansluter 
du det till navigationskontrollen med en USB-kabel och trycker sedan på 
navigationskontrollens PS-knapp.

 C  Kontrollera att navigationskontrollens batteri är laddat. Navigationskontrollen fungerar inte 
om batteriet är urladdat. Ladda batteriet genom att ansluta navigationskontrollen till 
systemet med en USB-kabel.

Batteriet laddas inte eller laddas inte upp helt. 
 C  Batteriet kan bara laddas när PS3™-systemet är påslaget (strömindikatorn lyser grönt).



Detaljerad beskrivning

Strömförbrukning DC 5 V, 500 mA

Batterityp Inbyggt, uppladdningsbart litiumjonbatteri

Batterispänning DC 3.7 V

Batterikapacitet 490 mAh

Driftstemperatur 5°C – 35°C

Yttre mått (exklusive maximalt 
utskjutande del)

Ca. 138 mm x 42 mm (höjd x diameter)

Vikt Ca. 95 g

Design och specifikationer kan ändras utan förvarning.

GARANTI
För information om tillverkarens garanti, se PlayStation®3-systemets bruksanvisning.

Produktens tillverkare är Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21 Minami-Aoyama, 
Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japan.
Den auktoriserade representanten för EMC och produktsäkerhet i Europa är Sony 
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
Distribueras i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough 
Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

Den här produkten kan falla under nationell exportlagstiftning. Sådan lagstiftning måste följas till 
fullo, liksom samtliga övriga lagar som rör denna produkt.



 
När du ser någon av dessa symboler på våra elektriska produkter, batterier eller förpackningar, innebär det att den 
elektriska produkten eller batteriet ifråga inte ska slängas som allmänt hushållsavfall i Europa. För att säkra rätt 
avfallsbehandling för produkten och batteriet, deponera dem i enlighet med gällande lokal lagstiftning eller regler 
för deponering av elektrisk utrustning/batterier. Genom att göra detta hjälper du till att bevara naturresurser och 
förbättrar standarden på det miljömässiga skyddet vid hantering och deponering av elektriskt och elektroniskt 
avfall. 

Den här symbolen kan användas på batterier i kombination med andra kemiska symboler. De kemiska symbolerna 
för kvicksilver (Hg) och bly (Pb) finns med om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver eller mer än 0,004 
% bly.

Den här produkten innehåller ett batteri som är inbyggt av säkerhets-, prestanda- och dataintegritetsskäl. Batteriet 
ska inte behöva bytas ut under produktens livslängd och bör endast tas ut av kunnig servicepersonal. För att 
garantera rätt avfallsbehandling för batteriet, sortera den här produkten som elektriskt avfall.

“ ”, “PlayStation”, “DUALSHOCK” och “ ” är registrerade varumärken under 
Sony Computer Entertainment Inc. Även “ ” är ett varumärke under samma företag.

“XMB” och “xross media bar” är varumärken under Sony Corporation och Sony Computer  
Entertainment Inc.

“SONY” och “ ” är registrerade varumärken under Sony Corporation.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by 
Sony Computer Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of 
their respective owners.

eu.playstation.com/ps3

© 2010 Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved. 


