– Егер батарея бөлімі мықтап жабылмаса,
өнім пайдалануын тоқтатып, балалардың
қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
– Егер батареялардың жұтылғанында
немесе дененің ішіне түскенінде күмəніңіз
болса, дереу медициналық көмекке
жүгініңіз.

Сақтық шаралары

Іске қосылған 3D көзілдірігі
Пайдалану нұсқаулығы

 Іске қосылған 3D көзілдірігі теледидардан
келетін RF сигналдары арқылы жұмыс
істейді.
 Мына жағдайларда жұмыс істемеуі мүмкін:
– Іске қосылған 3D көзілдірігі теледидарға
қарсы қолданылмағанда
– Іске қосылған 3D көзілдірігі мен теледидар
арасындағы жолға кедергі болатын заттар
болса
– AP интернеті немесе қысқа толқынды пеш,
сияқты 2,4GHz RF басқа байланыс
құрылғылары, т.б. заттар жақын тұрса оның
жұмыс істеуіне əсерін тигізуі мүмкін.
 Теледидарға қарсы отырып, Іске қосылған 3D
көзілдірігімен теледидарды көріңіз.
 3D əсерлері сұранысқа сəйкес
келмейтіндіктен, экран түсі жерге жатқанда
немесе басты қозғалтқанда жыбырлайды.

Қауіпсіздікті қамтамасыз
ету жөніндегі сақтық
шаралары

http://www.sony.net/
4-451-701-67(1)
© 2013 Sony Corporation

TDG-BT500A / BT400A

Cəйкестендірме
жапсырмасының орны
Үлгі № белгілері, Шығарылған күні (айы/жылы)
жəне қуат көзінің сипаттамасы (қолданылатын
қауіпсіздік ережелеріне сəйкес) теледидардың
артқы жағында немесе қаптамасында
орналасқан.

Қолданылған батареяларды жою
Пайдаланылған қоректену
элементтерін залалсыз жою
(қалдықтарды бөлек жинау
жүйелері жұмыс істейтін
Еуроодақ елдерінде жəне
басқа еуропа елдерінде
қолданылады)

Бұл белгі құрылғымен бірге
жеткізілетін қоректену элементін
басқа тұрмыстық қалдықтармен
бірге залалсыз жоюға болмайтынын білдіреді.
Берілген құжатпен, Sony Corp., осы Іске
қосылған 3D көзілдірігі құрылғысының 1999/5/
EC Ережесіндегі негізгі талаптар мен басқа да
тиісті жабдықтармен үйлесімді екенін
жариялайды.
Толығырақ мəліметтер алу үшін келесі URL
мекенжайына өтіңіз:
http://www.compliance.sony.de/
Қазақстан Республикасы жерінде
тұтынушылардан кінəрат-талаптар
қабылдайтын ұйым
Қазақстандағы «Сони Электроникс» АҚ,
Өкілдігі
050010, Қазақстан Республикасы, Алматы
қаласы, даңғыл Достык, 117/7 үй
Кеден одағы жеріндегі шетелден əкелуші:
«Сони Электроникс» АҚ, Ресей, 123103,
Мəскеу, Карамышевский өтпе көшесі, 6
Қытайда немесе Малайзияда жасалған

Іске қосылған 3D көзілдірікті жою
Қызмет мерзімі біткен
электр жəне электрондық
жабдықты залалсыз жою
(бағыттама қалдықтарды
бөлек жинау жүйелері
жұмыс істейтін Еуроодақ
жəне басқа еуропа
елдерінде қолданылады)

Құрылғыдағы немесе оның орамындағы бұл
белгі бұл құрылғыны басқа тұрмыстық
қалдықтармен бірге залалсыз жоюға
болмайтынын білдіреді.

 Сыйысымды Sony теледидарында 3D бейне
сүреттерді көруге арналған тек осы өнімді
пайдалану керек.
 Кейбір адамдар осы өнімді пайдалану
барысында өздерін жайсыз (көзге күш түсу,
шаршау немесе лоқсу) сезінулері мүмкін.
Sony барлық 3D бейне суреттерді көруші
немесе стереоскопты 3D ойындарын
ойнаушы көрермендерге арасында үзіліс
жасауларын ұсынады. Қажетті үзілістердің
ұзақтығы жəне жиілігі адамнан адамға
ауысып отырады. Қайсысы дұрыс екенін
өзіңіз шешуіңіз керек. Егер кез келген
жайсыздықты сезінсеңіз, жағдайыңыз
жақсарғанша осы өнімді пайдалануды жəне
3D бейне суреттерді көруді тоқтатып, қажет
болса дəрігермен ақылдасыңыз. Сонымен
қатар, (1) теледидардың қолданыс
нұсқаулығын, теледидармен
пайдаланылатын кез келген басқа
құрылғыны немесе медианы (2) жаңа
ақпараттарды алу үшін біздің веб-сайттарды
(http://www.sony-europe.com/myproduct) қарап
шығу керек. Жас балаларға (соның ішінде
алты жастан төмен) көруге арналған
параметрлер əлі де жасалынуда. Жас
балаларға 3D бейне суреттерді көруге
немесе стереоскопты 3D ойындарын ойнауға
рұқсат бермес бұрын дəрігермен (педиатр
немесе көз дəрігері) ақылдасыңыз. Үлкендер
жас балалардың жоғарыда берілген
нұсқауларды орындауына сенімді болуы үшін
оларды қадағалап отыруы керек.
 Іске қосылған 3D көзілдірігін лақтырмаңыз
немесе өзгертпеңіз.
 Іске қосылған 3D көзілдірігі сынып қалса,
сынған бөлшектерді ауызға немесе көзге
жолатпаңыз.

 Имек тұтқаларды майыстырғанда, олардың
саусақтарды қысып қалуынан абай болыңыз.
 Бұл өнімді балалардың қолы жетпейтін жерге
қойыңыз, олар оны абайсызда жұтып қоюы
мүмкін.
 Теледидарды экран биіктігінен үш есе үлкен
аралықтан теледидарды көріңіз.
 Іске қосылған 3D көзілдірін кигенде
көзілдіріктің имек тұтқасының көзді
зақымдауынан абай болыңыз.
 Кейбір флуоресцент немесе жарық диод
жарықтығында жəне т.б. жыбырлайды
немесе жыпылықтайды.
- Active 3D Glasses көзілдіріктерін
пайдаланғанда немесе 3D бейне
кескіндерін немесе SimulView™
мазмұндарын көрген кезде не ойнатқан
кезде кейбір флуоресцентті немесе жарық
диодты жарықтығында, т.б. жыбырлы
немесе жыпылықты сəулелену болуы
мүмкін. Бұл жыбырлар мен
жыпылықтаулар жеке адамдардың ең аз
пайызында қояншық ұстауын немесе
көздің қарауытуын (фотосезімталдық)
тудыруы мүмкін. Егер осындай жыбырлар
мен жыпылықтарды байқасаңыз, Active 3D
Glasses көзілдірігін ДЕРЕУ шешіп, 3D
бейне кескіндерін немеес SimulView™
мазмұндарын көруді не ойнаду тоқтатыңыз.
Бұл жыбырлар мен жыпылықтаулар бұрын
белгісіз қояншық ауруының белгілерін
немесе бұған дейін қояншық ауруымен
ауырмаған адамдарда осы ауруды
тудыруы мүмкін. Егер қояншық ауруы мен
немесе оның кез келген түрімен ауыратын
болсаңыз, 3D бейне кескіндерін немесе
SimulView™ мазмұндарын көрердің не
ойнардың алдында дəрігермен кеңесіңіз.
Active 3D Glasses, көзілдіріктерін
пайдаланған кезде келесі аурулардың кез
келген белгісін байқасаңыз, Active 3D
Glasses көзілдірігін ДЕРЕУ шешіп, 3D
бейне кескіндерін немесе SimulView™
мазмұндарын көруді не ойнауды тоқтатып,
əрекетті жалғастырудың алдында
дəрігермен кеңесіңіз: бас айналу, көру
деңгейінің нашарлауы, көз немесе бұлшық
еттің тітіркенуі, есеңгіреу, бағыттан адасу,
сіңірдің тартылуы немесе кез келген еріксіз
қозғалысы не қалтырауы.
Батареяны
қоршаған ортаның талаптарына

сай жолмен жойыңыз. Кейбір аймақтар
батареялардың жойылуын басқаруы мүмкін.
Жергілікті мемлекет органдарынан кеңес
алыңыз.

Көзілдірікті тұтыну
 Көзілдірікті жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
 Сіңген дақтарды аздап ылғалданған
шүберекпен, жұмсақ сабын ерітіндісімен
жəне жылы сумен кетіруге болады.
 Егер химиялық қоспаға батырылған
шүберекті пайдаланатын болсаңыз, орамда
берілген нұсқаулықтарды орындау керек.
 Тазалау үшін сұйық, спирт немесе бензин
қосылған күшті ерітінділерді ешқашан
пайдаланбаңыз.

Талдау
Сақтандыру
Осы қауіпсіздік туралы нұсқаулықты жеке
қауіпсіздігіңіз жəне меншік зақымдануының
алдын алу үшін оқыңыз.
Батарея дұрыс ауыстырылмаған жағдайда өрт
шығу қаупі бар.
Батереяны салғанда дұрыс полярлықты
тексеріңіз.
Тек CR2025 батарея түрін пайдаланыңыз.

Ескерту
 Іске қосылған 3D көзілдірігін отқа
тастамаңыз.
 Іске қосылған 3D көзілдірігін бөлшектемеңіз.
 Іске қосылған 3D көзілдірігін оттың жанына
немесе жоғары температурасы бар жерге,
яғни тікелей күн көзіне немесе қызып тұрған
көліктің жанында қолданбаңыз,
зарядтамаңыз, қоймаңыз немесе
тастамаңыз.
 Іске қосылған 3D көзілдірігіне судың немесе
басқа заттың енуіне жол бермеңіз.
 Батареялар күн көзі, өрт т.б. шамадан тыс
қызу көзі əсері тимеуі керек.
– ЕСКЕРТУ: Батареяны жұтпаңыз, химиялық
күю қаупі.
– 3D көзілдіріктерінде тиын тəріздес
доңғалақ батарея бар. Егер тиын тəріздес
батарея жұтылса, ол небəрі 2 сағаттың
ішінде ауыр ішкі күюді тудырып, өлімге
əкелуі мүмкін.
– Жаңа жəне пайдаланылған батареяларды
балалардың қолы жетпейтін жерде
сақтаңыз.

Іске қосылған 3D көзілдірігін теледидарға тіркеу қажет.
Іске қосылған 3D көзілдірігін басқа теледидармен пайдаланғанда, қайта тіркеу
қажет.

Теледидар жəне Іске қосылған 3D
көзілдірігінің байланыс аймағы
Дұрыс ауқымды сақтау үшін көру орны дұрыс болуы
қажет. Келесі диаграмманы қараңыз.
Ұсынылатын минималды көру аралығы экран биіктігінен
3 есе үлкен.
Жұмыс істеу аралығы бөгеттерге (адам, метал,
қабырғалар, т.б.) немесе электромагниттік толқындарға
байланысты.

Теледидар
Жоғарыдан көрініс

120°
Жанынан көрініс
45°

30°

Қадамдар

Сауда белгісі туралы ақпарат

1

 «SimulView» — Sony Computer Entertainment Inc. сауда белгісі.
 Bluetooth® маркалық таңбасы мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. компаниясына тиесілі жəне осы
секілді белгілерді Sony корпорациясының қолдануы лицензияға сай. Басқа сауда белгілері мен
атаулары өз иелеріне тиесілі болып табылады.

2

Өнімді алғаш рет пайдаланбас
бұрын батареяның сақтандыру
Сақтандыру
бетін алып тастаңыз.
беті
Іске қосылған 3D көзілдірігін
алғаш рет пайдаланғанда,
көзілдіріктерді теледидардан
50 см аралықта ұстап,
теледидарды қосып,  (Қуат)
түймесін/көрсеткішін 2 секунд
басып тұрыңыз. Іске қосылған 3D
көзілдірігі қосылып, тіркеу
 (Қуат)
басталады (  (Қуат) түймесін/
түйме / көрсеткіш
көрсеткіші жасыл жəне сары
түсте жыпылықтайды). Тіркеу
аяқталған соң, экранның төменгі
оң жағында 5 секундқа хабар
пайда болып, көрсеткіш жасыл
түсте 3 секунд жанады. Бұл процес тек бір рет орындалады.
Тіркеу орындалмаса, Іске қосылған 3D көзілдірігі автоматты
түрде өшеді. Бұл жағдайда жоғарыдағы əрекеттерді
қайталаңыз.

Қосу жəне өшіру

Қосу үшін: Power түймесін бір рет басыңыз.
Өшіру үшін: Power түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.

SimulView™ режимін пайдалану үшін
SimulView™ екі ойыншының ортақ экранда бірдей ойынды ойнау барысында толық
экранда жеке экран суреттерін көруіне мүмкіндік береді. Сурет 2D əсерінде
көрсетіледі. Осы функцияны пайдалану үшін ойын бағдарламасы жəне теледидар
SimulView™ қолдау көрсетуі керек.
Осы режимді пайдаланғанда, Іске қосылған 3D көзілдірігі автоматты түрде
SimulView™ режиміне ауысады. Іске қосылған 3D көзілдірігінің түймесін əрбір
басылуы төмендегідей ойыншылар арасында ауысып отырады.
 Режим: SimulView™ режимі (1-ойыншы)  SimulView™ режим (2-ойыншы)
 Көрсеткіш: Сары LED жарығы əр 2 секунд сайын SimulView™ режимімен жыпылықтайды
(1-ойыншы)  Сары LED жарығы 2 рет əр 2 секунд сайын SimulView™ режимімен
жыпылықтайды (2-ойыншы)

Батареяны ауыстыру үшін
Егер LED жарығы төмен батарея қуатын
көрсететін болса (көрсеткіш жасыл түсте
(SimulView™ режимінде сары түсте) 3 рет əр 2
секунд жыпылықтайды), батареяны ауыстырыңыз.
Тек CR2025 батареясын пайдаланыңыз.
Қаламның, т.б. заттың ұшымен құлыпты ашу
түймесін басып, батареяны алып тастап,
жаңасымен айыстырыңыз. Содан кейін
батареяның қайта құлыпталғанын тексеріңіз.

Кеңестер

 Көзілдірік тағатын болсаңыз, Іске қосылған 3D
көзілдірігінің мұрын жастықшасын төмен тартып
алып тастап, оны көзілдірігіңіздің үстіне тағып
қойыңыз.

Құлыпты ашу
түймесі
CR2025
(-) жағы

Ескертулер

 Көзілдірікті қайта тіркегенде, Іске қосылған 3D
көзілдірігін өшіріңіз.
 Қуат түймесін 2 секундқа төмен басып ұстасаңыз
немесе 1 минут аралығында теледидардан
ешқандай сигнал анықталмаса, көзілдірік өшеді.
 Егер ортадағы температура төмен болса, 3D əсері немесе SimulView™ əсері аз
болуы мүмкін.

Қосымша Ақпарат
Ақауларды жою
Сұрақтар болған жағдайдак, теледидардағы i-Manual/Көмекші нұсқаулық
нұсқаулығын қарағыз.

Ерекшеліктері
Батарея түрі
CR2025 қос қышқылды литий-марганец қосылған батарея
Үздіксіз жұмыс уақыты (шам.)
100 сағ
Өлшемдер (Шамамен) (е × б × ұ)
147 × 46 × 170 мм
Батарея жалпы салмағы
36 г
Дизайны мен техникалық сипаттары ескертусіз өзгертіледі.

