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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, till den 
rörelsekänsliga handkontrollen PlayStation®Move och till navigationskontrollen 
PlayStation®Move. Föräldrar eller vårdnadshavare bör läsa de här bruksanvisningarna 
för mindre barn.

Varning
 ˎ Prickskjutaren kan endast användas tillsammans med den rörelsekänsliga 
handkontrollen PlayStation®Move och navigationskontrollen PlayStation®Move (säljs 
separat). Den kan inte användas separat. Sätt inte i något annat än den rörelsekänsliga 
handkontrollen och navigationskontrollen.

Användning och hantering
 ˎ Utsätt inte produkten för höga temperaturer, hög luftfuktighet och direkt solljus.
 ˎ Låt inte produkten komma i kontakt med vätska.
 ˎ Lägg ingenting ovanpå produkten. Trampa inte på produkten.
 ˎ Se till att varken kasta eller tappa produkten eller på annat sätt utsätta den för 
kraftiga stötar.

 ˎ Följ anvisningarna nedan för att hålla produkten i fint skick och se till att den  
inte missfärgas.

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

behandlad trasa.
 ˎ Plocka aldrig isär eller modifiera produkten.

Sätta i den rörelsekänsliga handkontrollen och 
navigationskontrollen

Obs!  Försök inte sätta i någon av kontrollerna med USB-kabel ansluten.

1 För RELEASE-spärren (spärrhaken) bakåt på båda sidor samtidigt för att ta 
loss det övre locket till pipskenan (bild ).

2 Sätt i den rörelsekänsliga handkontrollen i pipskenan (bild ).
 ˎ Trä den rörelsekänsliga handkontrollens handledsrem genom öppningen  
i pipskenan.

 ˎ Placera sfären över kanten på pipskenan och se till att den rörelsekänsliga 
handkontrollens anslutningskontakt är i höjd med kontakten i pipskenan.

 ˎ Fäst den rörelsekänsliga handkontrollen i pipskenan och se till att den 
rörelsekänsliga handkontrollens anslutningskontakt fäster i kontakten i pipskenan.



3  Sätt på det övre locket.

4 Sätt i navigationskontrollen i navigationskontrollhållaren (bild ).
 ˎ Öppna navigationskontrollhållarlocket.
 ˎ Placera navigationskontrollen så att de två små hålen i botten är i höjd med 
piggarna i hållaren. Håll navigationskontrollen diagonalt, sätt i den i hållaren 
med framsidan först och tryck sedan ned bakdelen så att den fäster ordentligt  
i piggarna i hållaren.

5  Stäng navigationskontrollhållarlocket.

Använda prickskjutaren
1 För att justera längden på kolven trycker du ned spärrknappen och drar ut 

eller trycker in kolven tills den har önskad längd (bild ). Lyssna när du drar 
ut kolven, klickljud antyder att kolven är i ett fästläge.

2  Använd endera handen till navigationskontrollen och den andra 
handen till T-knappsavtryckaren (bild ). Bär handledsremmen till den 
rörelsekänsliga handkontrollen runt handen som du använder för att styra 
navigationskontrollen.

  (Valfritt) Du kan låsa Move-knappavtryckaren så att den inte kan tryckas in 
genom att föra säkerhetsspärren på endera sidan av prickskjutaren till det 
nedre läget.  
(Knappen på den andra sidan hamnar då även den automatiskt i det 
nedre läget) För att låsa upp Move-knappavtryckaren för du tillbaka 
säkerhetsspärren till det övre läget.

3 Information om användning av knappar i spelet bör finnas i 
bruksanvisningen till spelet.

Ta bort den rörelsekänsliga handkontrollen och 
navigationskontrollen

1 Ta loss navigationskontrollen från navigationskontrollhållaren (bild ).
 ˎ Öppna navigationskontrollhållarlocket.
 ˎ Stoppa in fingret i hålet på hållarens undersida för att lossa navigationskontrollen.
 ˎ Stäng navigationskontrollhållarlocket.

2 Ta loss den rörelsekänsliga handkontrollen från pipskenan.
 ˎ  För RELEASE-spärren (spärrhaken) bakåt på båda sidor samtidigt för att ta loss 
det övre locket till pipskenan (bild ).

 ˎ Lyft upp den rörelsekänsliga handkontrollen med sfären först och dra loss den 
rörelsekänsliga handkontrollen.



 ˎ Trä ur den rörelsekänsliga handkontrollens handledsrem från öppningen i 
pipskenan.

 ˎ Sätt tillbaka det övre locket.

Tekniska data
Strömförsörjning DC 3,2 V, 5 mA
Yttermått 
(med kolven infälld)

479,18 mm x 211,57 mm x 56,91 mm 
(längd x höjd x bredd)

Vikt Cirka 630 g

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

GARANTI
Produkten omfattas i tolv månader efter köpet av tillverkarens garanti enligt bruksanvisningen 
till PS3™-systemet.  
För fullständig information hänvisas till bruksanvisningen till PS3™-systemet.

Denna produkt är tillverkad av Weifang Goertek Electronics Co., Ltd., Dongfang North Road, 
Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, Kina. 
Distribueras i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough 
Street, London, W1F 7LP, Storbritannien.

“ ” och “PlayStation” är registrerade varumärken som tillhör Sony Computer 
Entertainment Inc. 
“ ” är ett varumärke som tillhör Sony Computer Entertainment Inc.
“SONY” och “ ” är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
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Om någon av dessa symboler finns på någon av våra elektriska produkter, batterier eller förpackningar, 
innebär det att den elektriska produkten eller batteriet inte ska kastas som osorterat hushållsavfall i Europa. 
För att garantera korrekt avfallshantering av produkten och batterierna ska de kasseras i enlighet med lokala 
föreskrifter eller bestämmelser för avfallshantering av elektrisk utrustning/batterier. Genom att göra det bidrar 
du till att främja hushållningen med naturresurser och förbättra miljöskydd i samband med behandling och 
kassering av elektrisk utrustning.


