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Uzmanību!

Lūdzam rūpīgi izlasīt šos drošības norādījumus, lai garantētu personisko drošību un novērstu
ierīces bojāšanu.

Brīdinājums

3D Glasses
Norādījumi









Nedrīkst likt 3D brilles ugunī.
Nedrīkst izjaukt 3D brilles.
Nedrīkst lietot, uzlādēt, glabāt vai atstāt 3D brilles uguns tuvumā vai vietās, kur ir augsta
temperatūra, piem., tiešā saules gaismā vai saulē sakarsušās automašīnās.
Izmantojiet tikai komplektā iekļauto USB kabeli.
3D briļļu lādēšanai izmantojiet tikai “Sony 3D” televizoru vai ieteikto USB lādētāju ar
maiņstrāvas pārveidotāju.
Detalizētāku informāciju par “Sony” ierīcēm, kas saderīgas ar 3D funkcijām, skatiet lietošanas
instrukcijās, kuras saņēmāt kopā ar ierīci.
Neļaujiet ūdenim vai svešķermeņiem iekļūt 3D brillēs.

Piesardzības pasākumi lietojot


TDG-BR750




3D brilles darbojas, uztverot infrasarkanos signālus no 3D sinhronizācijas raidītāja.
Nepareiza darbība iespējama, ja:
 3D brilles neatrodas pretim 3D sinhronizācijas raidītājam;
 starp 3D brillēm un 3D sinhronizācijas raidītāju atrodas objekti, kas aizsedz ceļu;
 Ja tuvumā atrodas citas infrasarkanās saziņas ierīces vai apgaismošanas iekārta, mājokļa
apkures iekārta u. c., var tikt ietekmēta briļļu veiktspēja.
Skatieties televizoru, izmantojot 3D brilles, skatoties tieši televizorā.
3D efekts būs neatbilstošs un ekrāna krāsas mainīsies, ja atlaidīsieties guļus vai nolieksiet galvu.

Drošības pasākumi











Šis produkts jāizmanto tikai 3D videoattēlu skatīšanai saderīgā “Sony” televizorā.
Dažiem cilvēkiem šīs ierīces lietošanas laikā var rasties nepatīkamas sajūtas (piemēram, acu
sasprindzinājums, nogurums vai nelabums). Sony iesaka visiem skatītājiem 3D video attēlu
skatīšanās vai stereoskopisko 3D spēļu norises laikā regulāri ievērot pārtraukumus. Nepieciešamā
pārtraukuma laiks atkarīgs no katra cilvēka individuālajām prasībām. Jums pašiem jāizlemj,
kas ir vispiemērotākais. Ja jūtaties slikti, vajadzētu pārtraukt lietot ierīci un 3D video attēlu
skatīšanos, līdz diskomforta sajūta beidzas; ja vajadzīgs, jākonsultējas ar ārstu. Lai iegūtu jaunāko
informāciju, skatiet arī (i) televizora un jebkuras citas ierīces, ko lietojat kopā ar šo televizoru,
rokasgrāmatu un (ii) mūsu tīmekļa vietni (http://www.sony-europe.com/myproduct). Mazu
bērnu (īpaši vecumā līdz sešiem gadiem) redze joprojām attīstās. Konsultējieties ar savu ārstu
(pediatru vai acu ārstu), pirms atļaujat maziem bērniem skatīties 3D video attēlus vai spēlēt
stereoskopiskās 3D spēles. Pieaugušajiem vajadzētu uzraudzīt mazus bērnus, lai nodrošinātu
iepriekš minēto norādījumu ievērošanu.
Nedrīkst nomest vai pārveidot 3D brilles.
Ja 3D brilles saplīst, uzmanieties, lai atlūzušie gabali nenokļūtu mutē vai acīs.
Raugieties, lai ar briļļu kājiņām nesavainotu acis.
Iespiežot ar briļļu kājiņām roku, pirktus vai ausis, var savainot ādu.
Izmantojiet šo izstrādājumu uzmanīgi.
Neiespiediet pirkstus eņģēs, saliecot briļļu kājiņas.
Glabājiet šo izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā, lai viņi to nevarētu nejauši norīt.
Izmantojot 3D brilles, nespiediet lēcas pārāk stipri, jo tās var saplīst.

Briļļu kopšana
© 2012 Sony Corporation





Identifikācijas uzlīmes atrašanās vieta



Uzlīmes ar modeļa numuru, ražošanas datumu (mēnesis/gads) un elektroenerģijas padeves
nominālajiem parametriem (atbilstoši piemērojamajiem drošības noteikumiem) atrodas
televizora vai iepakojuma aizmugurē.

Atbrīvošanās no izlietotām baterijām (piemērojama Eiropas
Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas
savākšanas sistēmām)
Šis simbols uz baterijas vai uz tās iesaiņojuma norāda, ka šī produkta komplektācijā iekļauto
bateriju nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Uz noteiktām baterijām šis simbols var tikt
izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskā elementa
simbols tiek pievienots, ja baterija satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīs baterijas, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās
sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties tās nepareizas apsaimniekošanas rezultātā.
Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Gadījumos, kad produktiem
drošības, darbības vai datu integritātes labad nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie iebūvētās
baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls. Lai nodrošinātu pareizu apiešanos
ar bateriju, produktu tā kalpošanas laika beigās nododiet attiecīgā savākšanas punktā
elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Par visām citām baterijām skatiet nodaļā par šo
bateriju drošu izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju attiecīgā savākšanas punktā izlietoto
bateriju pārstrādei. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties
ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties
šo produktu.

Atbrīvošanās no 3D brillēm
Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām
ierīcēm (piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas
valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest
sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot attiecīgā savākšanas punktā elektrisko
un elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet
novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta
nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo
sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japānā. EMC un
produktu drošības autorizētais pārstāvis ir Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327
Stuttgart, Vācijā. Apkopes un garantijas servisa gadījumā, vērsieties adresē, kas norādīta atsevišķos
apkopes vai garantijas dokumentos.

http://www.sony.net/

Viegli noslaukiet brilles ar mīkstu audumu.
Grūti tīrāmus traipus var notīrīt ar audumu, kas viegli samitrināts siltā, vājā ziepjūdenī.
Izmantojot iepriekš ķīmiski apstrādātu audumu, noteikti ievērojiet uz iesaiņojuma redzamos
norādījumus.
Nekad tīrīšanai nelietojiet stiprus šķīdumus, piemēram, atšķaidītāju, spirtu vai benzīnu.

Specifikācijas
Svars (g)
Baterijas veids
Darbības laiks (aptuv.)
(stundas)
Uzlādes laiks (aptuv.)
(minūtes)
Izmēri (aptuv.)
(p. × a. × dz. (mm))
Darba temperatūra (°C)
Izvēles piederumi

34
Niķeļa hidrīda uzlādējamā baterija
15
40
(ja uzlādē no televizora USB termināļa)
141 × 36 × 166
0 ~ 40
USB uzlādes maiņstrāvas adapteris AC-U50AG*
* Dažos reģionos var nebūt pieejams.

Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Daļas un sastāvdaļas
USB lādēšanas
vads (1,2 m) (1)

Deguna spilventiņi (1)

3D brilles (1)

Maciņš (1)

 Infrasarkanais sensors

Saņemtie IS (infrasarkano staru) signāli tiek izstaroti no 3D sinhronizācijas raidītāja
priekšpuses.
IS uztveršanas leņķis ir atšķirīgs atkarībā no attāluma un/vai apkārtējās vides.
Piezīme
Raugieties, lai IS sensors būtu tīrs.

 Gaismas diodes indikators

Kad ierīce darbojas, indikators deg zaļā krāsā.
 Mirgo vienreiz ik pēc 2 sekundēm: baterija darbojas
 Mirgo trīsreiz ik pēc 3 sekundēm: zems baterijas uzlādes līmenis - uzlādējiet akumulatoru.
Uzlādes laikā gaismas diodes indikators deg dzeltenā krāsā. (Kad uzlāde pabeigta, indikators
izslēdzas.)
Piezīme
Darbības laikā: indikators deg zaļā krāsā, un bateriju nevar uzlādēt.

 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Lai ieslēgtu: nospiediet vienreiz
Lai izslēgtu: turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu nospiestu 2 sekundes (gaismas diode trīs
reizes iemirgojas un tad izslēdzas).
* Automātiska izslēgšana: vairāk nekā 5 minūtes nav saņemts infrasarkanais signāls

 Deguna spilventiņi

Pielāgojiet komplektā iekļauto deguna spilventiņu izmēru atbilstoši
jūsu deguna formai.

 Regulētājs

Pielāgojiet briļļu kājiņas tā, lai tās piegultu pēc iespējas ērtāk.

 Savienotājs uzlādei
Uzlādējiet bateriju.

Baterijas uzlāde

Lai novērstu akumulatora nolietošanos, lādējiet to vismaz reizi pusgadā vai gadā.
1. Izslēdziet 3D brilles.
2. Ieslēdziet televizora strāvas padevi.
Piezīme
Ja televizors ir gaidstāves režīmā, ierīci nevar uzlādēt.
3. Savienojiet 3D brilles un televizoru, izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli.

Televizora USB pieslēgvietai.





Savienojot šo ierīci un televizoru ar USB kabeli, ierīce sāks uzlādēties. (Uzlādes laikā gaismas
diodes indikators deg dzeltenā krāsā.)
Ieslēdzot ierīci baterijas uzlādes laikā, uzlāde tiks pārtraukta. (Kad ierīce darbojas, indikators deg
zaļā krāsā.)
3D brilles var uzlādēt vai nu no televizora, vai ar USB uzlādes maiņstrāvas adapteri AC-U50AG
(nav iekļauts komplektā).

Traucējummeklēšana

Ja Jums rodas problēmas, skatiet televizora rokasgrāmatu.

Atbrīvošanās no 3D brillēm



Šajā izstrādājumā baterija ir iebūvēta.
Atbrīvojieties no baterijām videi draudzīgā veidā. Atsevišķās valstīs var būt noteikta kārtība, kādā
jāatbrīvojas no baterijām. Lūdzu, konsultējieties ar vietējo iestādi, kas atbildīga par šo jautājumu.

