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Inleiding
Over de Game Control Mount
Gebruik de GCM10 Game Control Mount om een Sony DS4™-spelcontroller samen met
een Xperia™ smartphone of tablet te bevestigen, zodat u overal kunt gamen en kunt
genieten van een comfortabele weergavehoek en een draadloze spelbesturing.

U kunt een telefoon of tablet met een beeldscherm van maximaal 8 inch bevestigen.
Apparaten met een groter beeldscherm passen mogelijk niet goed of zijn te zwaar voor
de zuignap.

1 Zuignap

2 Ontgrendelingslipje

3 Zuignaphendel

4 Bevestigingsbeugel

5 Dockingstation voor de spelcontroller

6 Sluitclip
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Gebruik van Game Control Mount
Een spelcontroller en een telefoon of tablet bevestigen

De spelcontroller bevestigen

1 Om de sluiting te ontgrendelen drukt u tegen de onderkant van de sluitclip.
2 Trek de bevestigingsbeugel omhoog.
3 Plaats de spelcontroller in de houder en duw de bevestigingsbeugel weer in de

oorspronkelijke positie.
4 Bevestig de sluitclip.

Een telefoon of een tablet bevestigen

1 Zorg ervoor dat de hendel van de zuignap geopend dan wel omlaag staat.
2 Druk het midden van de achterzijde van de telefoon of tablet tegen de zuignap.
3 Druk de hendel van de zuignap omhoog in de richting van de telefoon of tablet.

Als er een spelcontroller en telefoon/tablet zijn bevestigd op de Game Control Mount, moet u
plotselinge of schuddende bewegingen vermijden en het geheel niet zo vasthouden dat de
telefoon of tablet naar beneden wijst. Dit om er zeker van te zijn dat de telefoon of tablet niet
loslaat.

Zorg ervoor dat het deel van de telefoon dat u aan de zuignap bevestigt vlak is.
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Uw telefoon of tablet loskoppelen

Uw telefoon of tablet loskoppelen

1 Houd uw telefoon of tablet stevig vast en druk vervolgens de zuignaphendel
omlaag.

2 Trek het ontgrendelingslipje naar achteren.
3 Haal uw telefoon of tablet van de zuignap af.

Probeer de telefoon of tablet niet hardhandig van de zuignap af te trekken. Om blijvende
beschadiging van de zuignap te voorkomen moet u altijd de voorgeschreven procedure
volgen.
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Juridische informatie

Sony GCM10
Lees vóór gebruik de apart meegeleverde brochure Belangrijke informatie.

Deze gebruikershandleiding is gepubliceerd door Sony Mobile Communications Inc. of een van haar lokale
vestigingen, zonder enige garantie. Sony Mobile Communications Inc. kan te allen tijde en zonder voorafgaande
kennisgeving verbeteringen en wijzigingen aan deze gebruikershandleiding aanbrengen op grond van typografische
fouten, onjuiste of achterhaalde gegevens of verbeteringen aan programmatuur en/of apparatuur. Dergelijke
wijzigingen worden echter wel in nieuwe uitgaven van deze gebruikershandleiding verwerkt.
Alle rechten voorbehouden.
©2014 Sony Mobile Communications Inc.
Sony is het handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Sony Corporation.
Alle namen van producten en bedrijven die hierin staan vermeld, zijn de handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Alle rechten die hier niet expliciet worden verleend, zijn
voorbehouden. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
Ga naar www.sonymobile.com voor meer informatie.
Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergave van het daadwerkelijke
accessoire.
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