РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

3D ОЧИЛА
Прочетете внимателно това ръководство преди да започнете
работа с вашия комплект и го запазете за следващи справки.
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Внимание
Моля, прочетете тези инструкции за
безопасност, за да осигурите вашата лична
безопасност и да предотвратите нанасянето
на щети по имуществото.
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Ако срещате труднос ти при гледането на 3D
изображения с 3D очилата, вероятно имате
проблеми със зрението.

2

Може да изпитате главоболие или умора, когато
гледате 3D изображения през очилата твърде
продължително.

•• Ако изпитате главоболие, умора или
замайване, спрете гледането веднага.
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•• Това може да доведе до обезцветяване
и появата на пукнатини и да причини
олющване на дисплея на екрана.
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Тъй като 3D очилата приемат инфрачервени
лъчи от Предавателя, ако наблизо има
друго свързващо устройство, работещо с
инфрачервени лъчи, това може да повлияе
върху работата на очилата.
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Не надрасквайте повърхността на стъклата
с течни кристали с остър инструмент и не ги
почиствайте с химикали.

•• Това може да доведе до електрически удар
или пожар.
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Не използвайте този продук т док ато го
зареждате! Използвайте продукта само след
като разкачите USB кабела.

•• А к о н е н а п р а в и т е т о в а м о ж е д а
предизвикате пожар или токов удар.
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Не разкачвайте, поправяйте или променяйте
продукта или неговите части.

•• Това може да влоши качеството на
екрана.
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Не прилагайте сила при боравене със
стъклата с течни кристали. Не изпускайте и
не огъвайте продукта.
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Когато гледате 3D видео, уверете се, че
гледате видеоматериала в границите
на ук азания обхват на приемане. (За
повече информация направете справка в
спецификациите в това ръководство)

•• Ако не го направите, това може да доведе
до повреда на продукта или неизправност.
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Следните лица не бива да използват този
продукт: Бременни жени, хора с умствена
изостаналост, хора със сърдечни проблеми,
както и такива, на които лесно им прилошава.

•• Лицата, които са в такова състояние, не
трябва да използват този продукт.
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Използвайте продукта само за гледане на 3D
видео. Не го използвайте за други цели.

•• Не използвайте 3D очилата като слънчеви
очила или очила за четене.
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•• Ако диапазонът на приемане е извън
указания диапазон, екранът може да се
вижда като 3D видео.
•• Ако натиснете дистанционното управление
на телевизора по време на гледане на
3D видео, екранът може да премигне.
Това обаче не влияе върху техническите
характеристики на продукта.

Когато гледате 3D видео, не поставяйте в
близост предмети, които лесно се чупят.

•• Можете по погрешка да приемете 3D
изображение за действителен обект и да
направите движение с тялото си, при което
да счупите близкостоящи предмети и да се
нараните.

Тъй като лещите на продукта се надраскват
лесно, почистването трябва да се извършва
с мека кърпа.

•• Тъй като продуктът може да се надраска,
ако върху кърпата има чуждо тяло,
преди използване изтърсвайте праха от
кърпата.

Не изпускайте предмети върху продукта и не
прилагайте сила при боравене с него.

Н е и з п ол з ва й те п р од у к та в бл и зо с т д о
овлажнител или кухненски плот.

Не позволявайте продукта да влезе в контакт
с вода, докато го почиствате. Уверете се, че в
продукта не е влязла вода.

•• Това може да доведе до електрически удар
или пожар.

•• Това може да доведе до електрически удар
или пожар.
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Не пръскайте почистващ препарат директно
върху повърхността на продукта.
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3D очилата може да генерират трептене
(60 Hz), когато гледате 3D екран
д ок ато н абл изо е в к л ючен а магн итн а
флуоресцентна лампа (50 Hz).
•• Ако възникне този симптом, изключете
лампата и продължете да гледате.

Характеристики
AG-S100 представлява чифт 3D очила, които позволяват гледането на 3D изображения
чрез инфрачервена (IR) безжична връзка.
■■ Когато свържете AG-S100 към телевизор, който поддържа 3D функция, можете да се насладите на
реалистични, живописни 3D изображения.
■■ Можете да гледате филми или картинки, създадени с 3D ефект.

БЪЛГАРСКИ

Аксесоари

3D очила

8-щифтов мини
USB кабел

Компактдиск с
ръководството

Кратко ръководство
на потребителя

Кърпа за
почистване

! ЗАБЕЛЕЖКА ▶▶Аксесоарите, представени в това ръководство, може да се различават по външен
вид от действително доставените.

Наименования на частите
Индикатор на
светодиода

Бутон за включване

IR Rx

Стъкло с течни
кристали

USB порт
(зареждаща част)
8-щифтов мини USB кабел

Как да използвате 3D очилата
Действие на бутона

Показание на светодиода

Включено

Натиснете бутона за включване веднъж. Червеният светодиод премигва веднъж.

Изключено

Натиснете и задръжте бутона за
включване
Захранването се изключва автоматично,
ако не се предаде сигнал в продължение
на 1 минута.

Автоматично
изключване*1
Изтощаване на
батерията
(литиев полимер)
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Червеният светодиод премигва три
пъти.
Червеният светодиод премигва три
пъти.
Ако батерията се изтощи, Светодиодът
премигва в продължителност на 1 минута
и се изключва автоматично.
*Когато зареждането завърши,
светодиодът светва в зелено.

! *1 ▶▶Функцията за автоматично изключване изключва автоматично 3D очилата, ако няма сигнал в продължителност
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от 1 минута след като връзката с предавателя на 3D сигнал се прекъсне поради промяна в разстоянието или
ъгъла спрямо предавателя на 3D сигнал, когато потребителят се премести при нормални работни условия.

Зареждане на очилата
Свържете USB порта, разположен под бутона за включване на очилата, към USB
порта на телевизора или компютъра, използвайки предоставения 8-щифтов мини
USB кабел, както е показано на фигурата.
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Заредете очилата, докато светодиодът светне в зелено.
Време, необходимо за зареждане на очилата (използвайки 8-щифтов мини USB
кабел): Приблизително 1 час и 50 минути

БЪЛГАРСКИ
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! забележка ▶▶Докато зареждате: Светодиодът свети в червено.
▶▶Когато зареждането завърши: Светодиодът свети в зелено.
▶▶Когато батерията е изтощена: Светодиодът премигва в продължителност на
1 минута и се изключва автоматично.

! Внимание ▶▶Ако използвате USB кабел, различен от предоставения (8-щифтов мини USB)
с продукта, това може да доведе до повреда на продукта.

Откриване и отстраняване на проблеми
Проблем

В. Очилата не работят.

Предложено решение
О. Тъй като батерията (литиев полимер) може да е
изтощена, заредете батерията с 8-щифтовия мини USB
кабел.
О. Проверете настройките на 3D функцията на вашия
телевизор.
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В. Светодиодът премигва
непрекъснато.

О. Това се случва, когато батерията (литиев полимер) е
изтощена. Ако случаят е такъв, заредете батерията с
предоставения 8-щифтов мини USB кабел.

В. Заредих очилата с
8-щифтовия мини USB
кабел, но те не се
зареждат.

О. Проверете дали 8-щифтовият мини USB кабел е
правилно свързан към продукта.

СПЕЦИФИКАЦИИ
AG-S100
Стъкла

Течен кристал

Пропускливост

> 30 %

Предавател

Скорост на
120 полукадъра
предаване на
в сек.
полукадри
Време на затва< 3,5 мсек
< 1 мсек
ряне
Хоризонтално: ± 50 градуса при 16 фута (5 м)

(Ъгъл на гледане)

Вертикално: ± 50 градуса при 16 фута (5 м)

Макс. разстояние
за получаване на
сигнала

23 фута (7 м) (по оста)

Очила

1,45 унции (прибл. 41гр)

Захранване

Очила

· USB кабел: 8-щифтов мини USB кабел
· Батерия: 80 мA/ч
· Работно време, когато уредът е включен: 40 часа

Работни
условия

Работна
температура
Температура на
съхранение

Коефициент на
контрастност
БЪЛГАРСКИ

Оптика

Тегло

Време на отваряне

Макс. 500:1

0 °C ~ 40 °C
-20 °C ~ 60 °C

☞ Изображенията и спецификациите, представени в това ръководство за потребителя, подлежат на промяна с цел

подобряване на качеството без предварително уведомление.
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