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Önlemler
Bu ürünü kullanmadan önce bu el kitabını dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride kullanmak 
üzere saklayın. Ayrıca PlayStation®3 sistemi ve PlayStation®Move hareket kontrol cihazı için 
yönergeleri okuyun. Ebeveynler veya veliler bu yönergeleri küçük çocukları için okumalıdır.

Dikkat
•  Ateş etme eklentisi yalnızca PlayStation®Move hareket kontrol cihazı (ayrı olarak satılır) takılı 

olduğunda kullanılabilir. Ayrı olarak kullanılamaz. Hareket kontrol cihazından başka bir şey 
takmayın.

Kullanım ve bakım
• Ürünü yüksek sıcaklıklara, yüksek neme veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
• Ürünün sıvılarla temas etmesini önleyin.
• Ürünün üzerine herhangi bir nesne koymayın. Ürünün üstünde durmayın.
• Ürünü atmayın, düşürmeyin veya başka şekillerde güçlü fiziksel darbelere maruz bırakmayın.
•  Ürünün dış kısmının bozulmasını veya rengini kaybetmesini önlemeye yardımcı olmak için 

aşağıdaki yönergeleri yerine getirin. 
 −  Yumuşak, kuru bir bezle silin. 
 −  Ürünün dış kısmına uzun süreliğine lastik veya vinil malzemeler koymayın. 
 −  Çözücü maddeler veya başka kimyasal maddeler kullanmayın. Ürünü kimyasal işleme tabi 
tutulmuş bir temizlik beziyle silmeyin.

• Ürünü hiçbir zaman parçalarına ayırmayın veya değiştirmeyin.

Hareket kontrol cihazını takma

Uyarı
Ateş etme eklentisini kullanırken her zaman USB kablosunu çıkartın.

1 Üst kapağı çıkarmak için RELEASE (SERBEST BIRAKMA) sürgüsünü her iki taraftan 
aynı anda kaydırın (resim ).

2 Arka kapağı açın (resim ).

3 Hareket kontrol cihazını takın (resim ).
Askıyı, arka kapağın altında bulunan askı yuvasından geçirin.

4 Arka kapağı kapatın.

5 Üst kapağı takın.
Üst kapağı ana gövdeyle aynı hizaya getirin ve ardından sıkıca takın.

6 Hareket kontrol cihazı askısını bileğinize takın (resim ).

İpucu
Gezinti kontrol cihazı bu ürünle kullanılamaz.
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Teknik Veriler

Dış boyutlar Yaklaşık 167 mm × 145 mm × 55 mm
(en çıkıntılı kısım hariç) (genişlik × yükseklik × uzunluk)
Hacim Yakl. 150 g

Tasarım ve teknik veriler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

GARANTİ

Üreticinin garanti ayrıntıları için lütfen PlayStation®3 sistemi yönerge el kitabına bakın.

Ulusal ihracat kontrolü hakkında

Bu ürün ulusal ihracat kontrol mevzuatı kapsamında olabilir. Bu ürünle ilgili olarak, bu mevzuatın 
ve diğer tüm ilgili yasaların gerekliliklerini eksiksiz olarak yerine getirmeniz gerekir.

Avrupa’daki müşteriler için

Bu ürünün üreticisi: Sony Computer Entertainment Inc., 2-6-21 Minami-Aoyama,  
Minato-ku Tokyo, 107-0062 Japonya. 

Ürün güvenliği için Yetkili Temsilci: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,  
70327 Stuttgart, Almanya.

Avrupa’da dağıtım yapan: Sony Computer Entertainment Europe Ltd,  
10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, İngiltere.


