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Säkerhetsåtgärder
Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten, och behåll den för framtida 
bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation®3-systemet och till den rörelsekänsliga 
handkontrollen PlayStation®Move. Föräldrar eller vårdnadshavare bör läsa de här 
bruksanvisningarna för mindre barn.

Varning!
•  Skjuttillbehöret kan endast användas tillsammans med den rörelsekänsliga handkontrollen 

PlayStation®Move (säljs separat). Det kan inte användas separat. Sätt inte i något annat än den 
rörelsekänsliga handkontrollen.

Användning och hantering
• Utsätt inte produkten för höga temperaturer, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
• Låt inte produkten komma i kontakt med vätska.
• Lägg ingenting ovanpå produkten. Trampa inte på produkten.
• Se till att varken kasta eller tappa produkten eller på annat sätt utsätta den för kraftiga stötar.
• Följ anvisningarna nedan för att hålla produkten i fint skick och se till att den inte missfärgas. 

 −  Torka med en mjuk, torr trasa. 
 −  Placera inga föremål av gummi eller vinyl på produkten under någon längre tid. 
 −  Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier. Torka inte med en kemiskt behandlad 
trasa.

• Plocka aldrig isär eller modifiera produkten.

Sätta i den rörelsekänsliga handkontrollen

Obs!
Koppla alltid bort USB-kabeln när skjuttillbehöret används.

1 För RELEASE-spärren bakåt på båda sidor samtidigt och ta loss det övre locket 
(bild ).

2 Öppna det bakre locket (bild ).

3 Sätt i den rörelsekänsliga handkontrollen (bild ).
Trä handledsremmen genom remöppningen som är placerad under det bakre locket.

4 Stäng det bakre locket.

5 Sätt på det övre locket.
Rikta in det övre locket mot huvuddelen och sätt sedan fast det ordentligt.

6 Fäst den rörelsekänsliga handkontrollens rem runt handleden (bild ).

Tips
Navigationskontrollen kan inte användas tillsammans med denna produkt.
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Tekniska data

Yttermått Cirka 167 mm × 145 mm × 55 mm
(exklusive utskjutande delar) (längd × höjd × bredd)
Vikt Cirka 150 g

Utformning och tekniska data kan när som helst ändras utan föregående meddelande.

GARANTI

Information om garantier från tillverkaren finns i bruksanvisningen till PlayStation®3-systemet.

Om nationell exportkontroll

Denna produkt kan omfattas av nationell exportlagstiftning. Du måste följa denna lagstiftning, och 
alla andra tillämpbara lagar för alla jurisdiktioner, avseende denna produkt.

För kunder i Europa

Tillverkaren av den här produkten är Sony Computer Entertainment Inc.,  
2-6-21 Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japan. 

Auktoriserad representant för produktsäkerhet 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.


