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Общ преглед на продукта
Свържете продукта към вашия телевизор, за да се наслаждавате на програми
в 3D формат.
За 3D формата имате нужда от 3D очила (TDG-BR100/BR50, продават се
отделно).
За подробности относно начина, по който можете да се наслаждавате на 3D
картина или за информация как да извършите настройките, се обърнете към
инструкциите за експлоатация на телевизора.

Технически характеристики
Тегло

74 г (включително кабела)

Захранване

DC 12 V, 30 mA (TV OUT)

Размери (прибл.)
(ш х в х д)

154 × 26 × 28 mm

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Токио, 108-0075 Япония. Оторизираният представител за ЕМС и
безопасност на продукта е Sony Германия GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Щутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с гаранцията се
обръщайте към адресите, които са указани в отделните сервизни книжни
и гаранционни карти.

2 (BG)

Изхвърляне на използвани батерии
(приложимо за страните от Европейския
съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на батерията или опаковката й показва, че батерията,
приложена към този продукт, не трябва да се третира като домашен
отпадък. Възможно е при определени батерии този символ да бъде
използван заедно с химически означения. Химическият символ на живака
(Hg) или оловото (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече от 0.0005%
живак или 0.004% олово. Изхвърляйки тези батерии на правилното място,
вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното
изхвърляне на батериите, могат да бъдат причинени. Рециклирането
на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси.
В случаите, когато с оглед на безопасността, правилната работа или
запазване на данните, е необходимо да се поддържа непрекъсната връзка
с вградената батерия, то тя трябва да бъде сменяна само от квалифициран
персонал. За да осигурите правилното третиране на батерията, предайте я,
когато се изтощи, на съответното място за рециклиране на електрически и
електронни уреди. За всички други батерии, моля, вижте раздела относно
безопасното отстраняване на батерията от продукта. Предайте батерията в
съответния пункт за рециклиране на батерии. За по-подробна информация
относно рециклирането на този продукт или батерия, моля, свържете се с
общинската служба във вашия град, службата за изхвърляне на отпадъци
или с магазина, от който сте закупили продукта.

Изхвърляне на предавателя за 3D сигнал
Изхвърляне на старо електрическо и електронно
оборудване (Приложимо за страните от Европейския
съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това,
той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране
на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на
правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици
за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при
неправилното изхвърляне на продукта, могат да бъдат причинени.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните
ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този
продукт, моля, свържете се с общинската служба във вашия град, службата
за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.
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Внимание
Моля, прочетете тези инструкции за експлоатация, за да предотвратите
повреда на продукта, а също и заради вашата собствена сигурност.
Предпазни мерки за употреба
3D очилата приемат инфрачервени лъчи, които се излъчват от предавателя
на 3D сигнал. Ако в близък радиус има други устройства с инфрачервена
комуникация, включено осветително или отоплително оборудване, това
може да повлияе на работата на устройството.
 Когато гледате 3D видео изображения, се уверете, че спазвате
необходимото разстояние. (за целта вижте илюстрацията “Разстояние за
гледане между 3D предавателя и 3D очилата”)
 Ако използвате 3D очилата извън определения обхват, е възможно да не
успеете да наблюдавате 3D изображенията.
 Сигналът от 3D предавателя може да попречи на операциите на
инфрачервеното устройство за дистанционно управление. Ако това се
случи, насочете предавателя за 3D сигнал в друга посока.


Мерки за безопасност





Tрябва да използвате този продукт за гледане на 3D видео изображения
само със съвместими телевизори на Sony.
Възможно е някои потребители да изпитат дискомфорт при използването
на този продукт (например напрежение, умора или виене на свят). Sony
препоръчва на всички потребители спазването на редовни почивки
при гледане на 3D видео изображения или при игра на 3D видеоигри.
Продължителността и честотата на необходимите почивки зависят от
усещанията на отделния потребител. Вие трябва да прецените найподходящите интервали за себе си. Ако усетите дискомфорт, преустановете
използването на този продукт и гледането на 3D изображения, докато
неразположението отмине; консултирайте се с лекар, ако сметнете това за
необходимо. Трябва да се запознаете и с (i) инструкциите за експлоатация
на вашия телевизор, както и на всяко друго устройство или носител, които
се използват с телевизора, а също и с (ii) нашата интернет страница (http://
www.sony-europe.com/myproduct) за последната информация относно
продукта. Зрението на малките деца (особено на тези под 6 годишна
възраст) все още е в процес на развитие. Консултирайте се с вашия
лекар (педиатър или офталмолог) преди да им позволите да гледат 3D
видео изображения или да играят 3D видеоигри. Възрастните трябва да
наблюдават малките деца, за да бъдат сигурни, че гореописаните предпазни
мерки се спазват.
Внимавайте да не изпуснете устройството, а също и не го модифицирайте.
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Части и компоненти



Предавател за 3D сигнал (1)



Двойно залепваща
лента (2)

 Диск за настройка на ъгъла
Регулирайте ъгъла, под който ще се изпраща 3D сигнала към
3D очилата.

 Кабел за предаване на 3D сигнал
Свържете към 3D SYNC терминала на вашия телевизор.

Настройка на предавателя за 3D сигнал
Не поставяйте предавателя за 3D сигнал в близост до сензора за
.
устройството за дистанционно управление

(Продължава)
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Когато телевизорът е поставен върху
шкаф или маса: Поставете предавателя
за 3D сигнал по средата на телевизора, по
протежението на предния ръб на масата
или стойката за телевизора.

120˚

Когато телевизорът е инсталиран на
стена, прикрепете предавателя за 3D
сигнал към телевизора (от горната страна,
в центъра или от долната страна, вдясно
от центъра), като използвате двойно
залепващата лента.

120˚

Регулирайте ъгъла на предавателя за 3D сигнал в зависимост от
инсталацията.

+10˚
–10˚

120˚
120˚
120˚
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Разстояние за гледане между 3D предавателя и
3D очилата
Прикрепете предавателя за 3D сигнал от предната страна на телевизора и се
уверете, че между него и 3D очилата няма препятствия.

Изглед отгоре

Изглед отстрани

120˚

1m~6m
типично
1m~6m
типично

120˚

Връзки
Изключете телевизора и свържете предавателя за 3D сигнал към 3D SYNC
терминала на вашия телевизор.

Включете телевизора и се уверете, че 3D опциите се извеждат в списъка с
опции в менюто (OPTIONS).
За подробности относно начина на гледане на 3D изображения се обърнете
към инструкциите за експлоатация на телевизора

Отстраняване на проблеми
В случай на проблем се обърнете към инструкциите за експлоатация,
приложени към телевизора.
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Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за
страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи
система за разделно събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде
предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни
уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които
в противен случай могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта.
Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените
ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля,
свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с
магазина, от който сте закупили продукта.

