Ettevaatust!
 Ärge pange aktiivseid 3D-prille tulle.
 Ärge võtke aktiivseid 3D-prille osadeks lahti.
 Ärge kasutage, laadige, hoiundage ega hoidke
aktiivseid 3D-prille tule lähedal ega kõrge
temperatuuriga kohtades, näiteks otsese
päikesevalguse käes või päikese käes seisvas autos.
 Ärge laske aktiivsetesse 3D-prillidesse sattuda
võõrkehadel.
 Patareid ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega –
näiteks päikesest, tulest või muust allikast.
– ETTEVAATUST! Ärge patareid alla neelake,
keemilise põletuse oht.
– 3D-prillid sisaldavad münt-/nööppatareid. Kui
münt-/nööppatarei alla neelata, võib see vaid 2
tunni pärast tõsiseid sisemisi põletusi tekitada ja
surmaga lõppeda.
– Hoidke uued ja kasutatud patareid laste
käeulatusest eemal.
– Kui patareipesa kindlalt ei sulgu, siis ärge toodet
kasutage ning hoidke see laste käeulatusest
eemal.
– Kui arvate, et patarei võidi alla neelata või see
võis mis tahes kehaossa sattuda, pöörduge kohe
arsti poole.
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Aktiivsete 3D-prillide kõrvaldamine
Elektri- ja
elektroonikaseadmete
jäätmete kõrvaldamine
(rakendatav Euroopa Liidus
ja teistes jäätmete liigiti
kogumise süsteemidega
Euroopa riikides)
Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et
toodet ei tohi visata olmeprügisse.
Selle peab andma ümbertöötlemiseks vastavasse
elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta.
Tagades toote õige utiliseerimise, aitad vältida
võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
elanike tervisele, mis võivad tekkida tootejäätmete
väära käitlemise tulemusel. Materjalide
taaskasutamine aitab säästa loodusressursse.
Üksikasjalikumat teavet selle toote ümbertöötlemise
kohta saad kohalikust omavalitsusest, kohalikust
jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote
ostsid.

Vanade patareide kõrvaldamine
Kasutatud patareide
jäätmete kõrvaldamine
(rakendatav Euroopa Liidus
ja teistes jäätmete liigiti
kogumise süsteemidega
Euroopa riikides)
Taoline tähis patareil või selle pakendil näitab, et antud
toote komplekti kuuluvat patareid ei tohi visata
olmeprügisse. Teatud patareidel kasutatakse seda tähist
koos keemilise elemendi sümboliga. Elavhõbeda (Hg)
või plii (Pb) keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui
patarei sisaldab rohkem kui 0,0005% elavhõbedat või
0,004% pliid. Tagades kasutatud patareide õige
utiliseerimise, aitad vältida võimalikke negatiivseid
tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mida võib
tekitada jäätmete väär käitlemine. Materjalide
taaskasutamine aitab säästa loodusressursse. Juhtudel,
kui toodetel on ohutuse, talitluse või andmete
integreerimise eesmärgil vajalik püsiühendus
sisseehitatud patareiga, tohib seda vahetada ainult
kvalifitseeritud teeninduse spetsialist. Patarei õige
käitlemise tagamiseks anna toode selle kasutusaja
lõppemisel ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja
elektrooniliste seadmete kogumiskohta. Kõikide teiste
patareide kohta vaata osast, kus kirjeldatakse nende
patareide ohutut väljavõtmist tootest. Anna patarei
ümbertöötlemiseks vastavasse kasutatud patareide
kogumiskohta. Üksikasjalikumat teavet selle toote või
patarei ümbertöötlemise kohta saad kohalikust
omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest
või kauplusest, kus toote ostsid.

 Aktiivsed 3D-prillid töötavad telerist RF-signaale
vastu võttes.
 Talitlushäireid võib esineda järgnevates
olukordades.
– Aktiivsed 3D-prillid ei ole suunatud teleri poole.
– Kui aktiivsete 3D-prillide ja teleri vahel on
takistavaid objekte.
– Kui läheduses on teisi sagedusel 2,4 GHz
töötavaid RF-seadmeid, nagu interneti
pääsupunktid, mikrolaineahjud jne, võib see
mõjutada prillide tööd.
Vaadake
telerit aktiivsete 3D-prillidega, olles

teleriga samal kõrgusel, näoga otse teleri poole.
 Kui te lamate või kallutate oma pead, ei ole 3Defekt täielik ja ekraani värvid lähevad nihkesse.

Ohutusabinõud
 Kasutage seda toodet ainult 3D-videokujutiste
vaatamiseks ühilduva Sony televiisoriga.
 Mõned inimesed võivad toote kasutamisel tunda
ebamugavust (näiteks koormust silmadele,
väsimust või iiveldust). Sony soovitab kõigil teha
regulaarselt pause, kui vaadatakse 3D-videokujutisi
või mängitakse stereoskoopilisi 3D-mänge. Vajalike
vaheaegade pikkus ja sagedus on inimesest
olenevalt erinev. Te peate ise otsustama, mis teile
kõige paremini sobib. Kui te tunnete ebamugavust,
lõpetage toote kasutamine ja 3D-videokujutiste
vaatamine, kuni ebamugavustunne kaob; vajaduse
korral pidage nõu arstiga. Ühtlasi lugege läbi (i)
kasutusjuhendid oma teleri ning sellega
kasutatavate muude seadmete ja kandjate kohta
ning (ii) värskeim teave meie veebisaidilt
(http://www.sony-europe.com/myproduct). Noorte
laste (eriti alla kuue aasta vanuste) nägemine on
alles arenemisjärgus. Enne kui te lubate noortel
lastel 3D-videokujutisi vaadata või stereoskoopilisi
3D-mänge mängida, pidage nõu arstiga (laste- või
silmaarstiga). Täiskasvanud peavad jälgima, et
lapsed järgiksid ülaltoodud soovitusi.

 Ärge pillake aktiivseid 3D-prille maha ega
modifitseerige neid.
 Kui aktiivsed 3D-prillid lähevad katki, hoidke
katkised tükid suust ja silmadest eemal.
 Olge ettevaatlik, et teie sõrmed ei jääks
prillisangade painutamisel hingede vahele.
 Hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas, et nad
seda kogemata alla ei neelaks.
 Vaadake telerit kauguselt, mis on suurem kui
teleriekraani kolmekordne kõrgus.
 Hoiduge aktiivsete 3D-prillide kandmise ajal
silmade vigastamisest prillisangadega.
 Luminofoor- või LED-valgustuse jmt all võib
esineda virvendust või vilkumist.
- Kui te kasutate aktiivseid 3D-prille ja vaatate või
esitate 3D-videokujutisi või SimulView™ sisu
luminofoor- või LED-valgustuse jmt all, siis võib
märgata virvendust või tulede vilkumist. Selline
virvendamine või vilkumine võib väga väikesel
protsendil inimestest esile kutsuda epilepsiahoo
või teadvusekaotuse (fotosensitiivsus). Kui te
märkate sellist virvendust või vilkumist, võtke
aktiivsed 3D-prillid KOHE eest ja lõpetage 3Dvideokujutiste või SimulView™ sisu vaatamine.
See virvendus või vilkumine võib kutsuda esile
varem tuvastamata epilepsiasümptomid või
krambid isikutel, kellel ei ole varem esinenud
krampe ega epilepsiat. Kui teil on diagnoositud
epilepsia või teil on esinenud mis tahes krampe,
pidage enne 3D-videokujutiste või SimulView™
sisu vaatamist arstiga nõu. Kui te kogete
aktiivsete 3D-prillide kasutamise ajal mõnda
järgmistest sümptomitest, võtke KOHE aktiivsed
3D-prillideest ja lõpetage 3D-videokujutiste või
SimulView™ sisu vaatamine ja pidage enne
jätkamist nõu arstiga: uimasus, moonutatud
nägemine, silmade või lihaste tõmblemine,
teadvusekaotus, desorientatsioon, krambid või
muud laadi tahtmatu liikumine või tõmblus.
 Kõrvaldage patareid keskkonnahoidlikult. Teatud
piirkondades võib patareide kõrvaldamine olla
reguleeritud. Küsige teavet kohalike ametivõimude
käest.

Prillide hooldamine
 Pühkige prille õrnalt pehme riidelapiga.
 Raskesti eemaldatavaid plekke võib puhastada
kergelt sooja vee ja seebi lahja seguga niisutatud
riidelapiga.
 Keemiliselt eeltöödeldud riidelapi kasutamisel
järgige kindlasti pakendil olevaid juhtnööre.
 Ärge kunagi kasutage puhastamiseks tugevaid
lahusteid, nagu vedeldid, alkohol või bensiin.

Ülevaade
Aktiivsed 3D-prillid tuleb teleris registreerida.
Kui te kasutate aktiivseid 3D-prille teise teleriga, tuleb need uuesti registreerida.

Teleri ja aktiivsete 3D-prillide sideulatus.
Valitud vaatamiskoht peab jääma ettenähtud kaugusse.
Vaadake järgnevat joonist.
Soovituslik minimaalne vaatamiskaugus on 3-kordne ekraani
kõrgus.
Tööulatus sõltub takistustest (inimene, metall, seinad jne) või
elektromagnetlainetest.

Teler
Pealtvaade

Hoiatus
Lugege hoolikalt neid ohutusjuhiseid, et tagada
isiklik ohutus ja hoida ära varakahju.
Patarei vale paigalduse korral esineb plahvatuse
tekkimise oht.
Jälgige patarei sisestamisel õiget polaarsust.
Kasutage ainult patareid tüübiga CR2025.
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Eemaldage enne toote esmakordset
kasutamist patarei isoleerkate.

Isoleeriv
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Kui te kasutate aktiivseid 3D-prille esimest
korda, hoidke prille telerist 50 cm
kaugusel, lülitage teler sisse ja hoidke kaks
sekundit all nuppu/näidikut  (toide).
Aktiivsed 3D-prillid lülituvad sisse ja algab
registreerimine (nupp/näidik  (toide)
vilgub roheliselt ja kollaselt). Kui
registreerimine on lõppenud, ilmub
ekraani paremasse alumisse nurka
5 sekundiks teade ja näidik põleb
3 sekundit roheliselt. Seda toimingut on
vaja teha vaid üks kord.
Kui registreerimine ei õnnestu, lülituvad
aktiivsed 3D-prillid automaatselt välja.
Sellisel juhul korrake eespool kirjeldatud
toimingut.

 (toide) nupp/
näidik

Sisse- ja väljalülitamine
Sisselülitamine: vajutage üks kord toitenuppu.
Väljalülitamine: hoidke toitenuppu kahe sekundi vältel all.

Režiimi SimulView™ kasutamine
SimulView™ võimaldab kahel mängijal näha täisekraanil erinevat pilti, mängides jagatud
ekraanil sama mängu. Pilti kuvatakse 2-mõõtmelisena. Selle funktsiooni kasutamiseks peavad
mängu tarkvara ja teler toetama SimulView™ režiimi.
Selle režiimi kasutamisel lähevad aktiivsed 3D-prillid automaatselt SimulView™ režiimi. Iga
nupuvajutus aktiivsetel 3D-prillidel lülitab mängijate vahel järgmiselt.
 Režiim: SimulView™ režiim (mängija 1)  SimulView™ režiim (mängija 2)
 Näidik: kollane LED vilgub SimulView™ režiimis (mängija 1) iga kahe sekundi tagant  kollane LED vilgub
SimulView™ režiimis (mängija 2) iga kahe sekundi tagant kaks korda

Patarei vahetamine
Kui LED-valgusti viitab patarei tühjenemisele (näidik
vilgub iga kahe sekundi järel kolm korda roheliselt
(SimulView™ režiimis kollaselt)), vahetage patarei välja.
Kasutage ainult CR2025 patareid. Vajutage pastaka otsa
või muu sarnase esemega lukust vabastamise nupule ja
võtke patarei korpus välja; seejärel vahetage patarei
uue vastu. Lukustage pärast vahetamist kindlasti
patarei korpus.

Nõuanded
 Kui te kannate prille, eemaldage aktiivsete 3D-prillide
ninatugi, tõmmates seda allapoole, ja kandke
aktiivseid 3D-prille tavaliste prillide peal.

Lukust
vabastamise
nupp
CR2025
(-) külg

Märkused
 Lülitage aktiivsed 3D-prillid välja, kui te neid uuesti
registreerite.
 Prillid lülituvad välja, kui te hoiate toitenuppu 2
sekundit all või kui teler ei väljasta kauem kui 1 minuti
jooksul signaali.
 3D-efekt või SimulView™ efekt võib olla väiksem, kui
ümbritsev temperatuur on madal.

Lisateave
Tõrkeotsing
Probleemide esinemisel vaadake oma teleri i-Manuali/Spikker.

Tehnilised andmed
Patarei tüüp
CR2025 liitium-mangaandioksiidpatarei
Pidev tööaeg (ligikaudu)
100 tundi
Mõõtmed (ligikaudu) (l × k × s)
147 × 46 × 170 mm
Kaal koos patareiga
36 g
Kujundus ja tehnilised andmed võivad ilma etteteatamata muutuda.

Kaubamärgiteave
 „SimulView” on ettevõtte Sony Computer Entertainment Inc. kaubamärk.
 Sõnamärk Bluetooth® ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja igasugune kõnealuste märkide
kasutamine Sony Corporationi poolt toimub litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja tootenimed kuuluvad
nende vastavatele omanikele.

