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Uyarılar
Bu ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve daha sonra başvurmak 
üzere saklayın. Ayrıca PlayStation®3 sistemi, PlayStation®Move hareket denetimi ve 
PlayStation®Move navigasyon denetimi ile ilgili yönergeleri de okuyun. Aile veya 
veliler çocuklarla ilgili el kitaplarını okumalıdır.

Dikkat
 ˎ Keskin nişancı eklentisi yalnızca, PlayStation®Move hareket denetimi ve 
PlayStation®Move navigasyon denetimi (ayrı satılır) takılıyken kullanılabilir.  
Ayrı olarak kullanılamaz. Hareket denetimi veya navigasyon denetimi dışında  
hiçbir şey takmayın.

Kullanma ve tutma
 ˎ Ürünü yüksek sıcaklıklara, yüksek neme veya doğrudan güneş ışığına maruz 
bırakmayın.

 ˎ Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
 ˎ Ürün üstüne herhangi bir nesne yerleştirmeyin. Ürünün üzerine çıkmayın.
 ˎ Ürünü atmayın veya düşürmeyin ya da başka güçlü fiziksel darbelere maruz 
bırakmayın.

 ˎ Ürünün dış yüzeyinin bozulmasını veya renginin solmasını önlemeye yardımcı 
olmak için aşağıdaki talimatları uygulayın.

 ˋ Yumuşak, kuru bir bezle silin.
 ˋ Ürünün dış yüzeyinde uzun süre lastik veya vinil malzeme bırakmayın.
 ˋ Çözücüler veya başka kimyasal maddeler kullanmayın. Kimyasal madde içeren 

toz beziyle silmeyin.
 ˎ Ürünü kesinlikle sökmeyin veya ayırmayın.

Hareket denetimini ve navigasyon denetimini takma

Not:  USB kablosu takılıyken denetimlerin hiçbirini takmayı denemeyin.

1 Namlu kılavuzunun üst kapağını çıkarmak için RELEASE (serbest bırakma) 
mandalını her iki taraftan aynı anda kaydırın (şekil ).

2 Hareket denetimini namlu kılavuzuna takın (şekil ).
 ˎ Hareket denetiminin bilekliğini namlu kılavuzundaki yuvanın içinden geçirin.
 ˎ Küreyi namlu kılavuzunun kenarı üzerine yerleştirin ve hareket denetiminin 
uzatma konektörünü namlu kılavuzundaki konektöre hizalayın.

 ˎ Hareket denetimini namlu kılavuzuna sıkıca oturtun; hareket denetiminin 
uzatma konektörünün namlu kılavuzundaki konektörle güvenli şekilde 
buluştuğundan emin olun.



3  Üst kapağı takın.

4 Navigasyon denetimini, navigasyon denetim kulbuna takın (şekil ).
 ˎ Navigasyon denetim kulbu kapağını açın.
 ˎ Navigasyon denetimini, kutunun altındaki iki küçük delik kulbun mandallarıyla 
aynı hizada olacak şekilde yerleştirin. Navigasyon denetimini çapraz tutarak, üst 
tarafını kulpa takın ve altını, kulbun mandallarına sıkıca oturacak şekilde itin.

5  Navigasyon denetim kulbu kapağını kapatın.

Keskin nişancıyı kullanma
1 Kundağın uzunluğunu ayarlamak için, serbest bırakma düğmesine basın 

ve kundağı çekin veya istediğiniz uzunluğa itin (şekil ). Kundağı dışarı 
çektiğinizde, güvenli durak yerlerini belirten tıklama seslerini dinleyin.

2  Bir elinizle navigasyon denetimini kullanırken, diğer elinizle T düğmesi 
tetiğini kullanın (şekil ). Hareket denetiminin bilekliğini, navigasyon 
denetimini çalıştırmada kullandığınız elinize geçirin.

  (İsteğe bağlı) Hareket düğmesi tetiğini, basılamayacak şekilde kilitlemek 
için, keskin nişancının her iki tarafındaki Güvenlik Kilidini aşağı konumuna 
kaydırın. (Diğer taraftaki düğme otomatik olarak aşağı konumuna kayar) 
Hareket düğmesi tetiğinin kilidini kaldırmak için, Güvenlik Kilidini yukarı 
konumuna geri alın.

3 Oyun içinde düğme denetimi hakkında bilgi için, lütfen oyununuzun el 
kitabına bakın.

Hareket ve navigasyon denetimlerini çıkarma
1 Navigasyon denetimini, navigasyon denetim kulbundan çıkarın (şekil ).

 ˎ Navigasyon denetim kulbu kapağını açın.
 ˎ Parmağınızı kulbun alt tarafındaki deliğin içine iterek navigasyon denetimini 
serbest bırakın.

 ˎ Navigasyon denetim kulbu kapağını kapatın.
2 Hareket denetimini namlu kılavuzundan çıkarın.

 ˎ  Namlu kılavuzunun üst kapağını çıkarmak için RELEASE (serbest bırakma) 
mandalını her iki taraftan aynı anda kaydırın.

 ˎ Önce hareket denetiminin küre ucunu kaldırarak, hareket denetimini çıkarmak 
üzere çekin.

 ˎ Hareket denetiminin bilekliğini namlu kılavuzundaki yuvanın içinden çıkarın.
 ˎ Üst kapağı yerine takın.



Belirtimler
Güç Tüketimi DC 3,2 V, 5 mA
Dış boyutlar 
(geri çekilebilir kundak kapalı olarak)

479,18mm x 211,57mm x 56,91mm 
(uzunluk x yükseklik x derinlik)

Kütle Yaklaşık 630g (629,36 g)

Tasarım ve belirtimler haber verilmeden değiştirilebilir.

GARANTİ
Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren 12 ay süreyle, PS3™ sistem el kitabında belirtilen üretici 
garantisi kapsamındadır. 
Tüm ayrıntılar için lütfen PS3™ sistem el kitabına bakın.

Bu ürünün üretici firması Weifang Goertek Electronics Co., Ltd. ’dir, Dongfang North Road, 
Hi-Tech Industry Development District, Weifang, Shandong, China. 
Avrupa’da, Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, 
W1F 7LP, United Kingdom tarafından dağıtılmaktadır.
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“ ”; Sony Computer Entertainment Inc. şirketinin ticari markasıdır. 
“SONY” ve “ ”; Sony Corporation’ın tescilli ticari markalarıdır.
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