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Προσοχή
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες
ασφαλείας για να διασφαλίσετε την
προσωπική σας ασφάλεια και να αποτρέψετε
την πρόκληση ζημιάς.
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Αν αντιμετωπίζετε δυσκολία κατά την θέαση
εικόνων 3D με τα γυαλιά 3D, ενδέχεται να έχετε
προβλήματα όρασης.
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Ενδέχεται να νοιώσετε πονοκεφάλους ή κόπωση
σε περίπτωση παρατεταμένης θέασης εικόνων 3D
μέσω των γυαλιών.
•• Αν νιώσετε πονοκέφαλο, κόπωση ή ζάλη,
σταματήστε να βλέπετε αμέσως.
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Μην ρίξετε τίποτα επάνω στο προϊόν και μην
ασκείτε καμία δύναμη επάνω του.
•• Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
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Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε
υγραντήρα ή στον πάγκο της κουζίνας.
•• Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
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Να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ενώ φορτίζεται!
Να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνον αφού
αποσυνδέσετε το καλώδιο USB.
•• Εάν αυτό δεν γίνει, ενδέχεται να προκληθεί
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
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Να μην αποσυναρμολογείτε, να μην επισκευάζετε
και να μην τροποποιείτε το προϊόν ή τα μέρη του.
•• Εάν αυτό δεν γίνει, ενδέχεται να προκληθεί
ζημιά στο προϊόν ή δυσλειτουργία.
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Οι ακόλουθες κατηγορίες ατόμων δεν θα πρέπει
να χρησιμοποιήσουν αυτό το προϊόν: Έγκυες
γυναίκες, άτομα με ασθένειες, άτομα με καρδιακά
προβλήματα, καθώς και άτομα με τάση προς
ναυτία.
•• Τα άτομα με αυτές συνθήκες δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιήσουν αυτό το προϊόν.
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Κατά την παρακολούθηση τρισδιάστατων βίντεο,
μην τοποθετείτε κοντά αντικείμενα που είναι
εύθραυστα.
•• Ενδέχεται να μπερδέψετε μια τρισδιάστατη
εικόνα με ένα πραγματικό αντικείμενο και,
μετατοπίζοντας το σώμα σας, να προκαλέσετε
ζημιά ή θραύση σε κοντινά αντικείμενα και να
τραυματιστείτε.
Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν αποκλειστικά για
παρακoλούθηση τρισδιάστατων βίντεο. Μην το
χρησιμοποιείτε για κανέναν άλλο σκοπό.
•• Μη χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D ως γυαλιά
ηλίου ή ανάγνωσης.
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Μην ψεκάζετε το καθαριστικό κατευθείαν πάνω
στην επιφάνεια του προϊόντος.
•• Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός και
ρωγμές, ενώ μπορεί επίσης να ξεφλουδίσει η
οθόνη.
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Μην αφήσετε να βραχεί το προϊόν όταν το
καθαρίζετε. Φροντίστε ώστε να μην εισέλθει νερό
στο εσωτερικό του προϊόντος.
•• Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
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Επειδή ο φακός του προϊόντος χαράζει εύκολα,
βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μαλακό πανί για
τον καθαρισμό του προϊόντος.
•• Επειδή το προϊόν μπορεί να γρατζουνιστεί εάν
υπάρχουν ξένα σώματα στο πανί, τινάξτε το
καλά προτού το χρησιμοποιήσετε.
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Καθώς τα γυαλιά 3D λαμβάνουν από τον Πομπό
σ ή μ α υ π ε ρ ύ θ ρ ω ν , οπο ι α δ ή ποτ ε σ υ σ κ ε υ ή
επικοινωνιών εκεί κοντά που εκπέμπει υπέρυθρες
ενδέχεται να επηρεάσει τα γυαλιά.
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Μην χαράζετε την επιφάνεια των φωτοφρακτών
υγρών κρυστάλλων με αιχμηρά εργαλεία και μην
τις καθαρίζετε με τη χρήση χημικών.
•• Η ποιότητα της οθόνης ενδέχεται να μειωθεί.
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Μην ασκείτε δύναμη στο φωτοφράκτη υγρών
κρυστάλλων. Μην ρίχνετε το προϊόν κάτω και μην
το λυγίζετε.
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Όταν βλέπετε τρισδιάστατο βίντεο, βεβαιωθείτε
ότι βλέπετε το βίντεο εντός της καθορισμένης
εμβέλειας λήψης. (Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στις προδιαγραφές, στο εγχειρίδιο
χρήσης)
•• Ε ά ν η ε μ β έ λ ε ι α λ ή ψ η ς ε ί ν α ι ε κ τ ό ς τ ο υ
καθορισμένου εύρους, η οθόνη ενδέχεται να
μην είναι ορατή ως βίντεο 3D.
•• Αν πατήσετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής
σας ενόσω βλέπετε βίντεο 3D, η οθόνη
ενδέχεται να αναβοσβήνει. Ωστόσο, αυτό δεν
επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.
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Εάν ο φωτισμός προέρχεται από λαμπτήρα
φθορισμού (50Hz), ενδέχεται να παρατηρήσετε
τρεμόπαιγμα στην εικόνα όταν παρακολουθείτε
τρισδιάστατο πρόγραμμα από γυαλιά 3D (60Hz).
•• Εάν αντιμετωπίζετε αυτό το σύμπτωμα, σβήστε
το φως και συνεχίστε την παρακολούθηση.

Χαρακτηριστικά
Η συσκευή AG-S100 είναι ένα ζευγάρι γυαλιά 3D που σας επιτρέπουν να παρακαλουθείτε
εικόνες 3D μέσω ασύρματης επικοινωνίας υπερύθρων (IR).
■■ Όταν συνδέετε τη συσκευή AG-S100 σε μια τηλεόραση που υποστηρίζει τη λειτουργία 3D, μπορείτε να απολαμβάνετε ρεαλιστικές, ζωντανές, τρισδιάστατες εικόνες.
■■ Μπορείτε να παρακολουθείτε ταινίες ή εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με εφέ 3D.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πρόσθετα εξαρτήματα

Γυαλιά 3D

Καλώδιο mini USB 8
ακίδων

Εγχειρίδιο σε CD

Οδηγός γρήγορης
εκκίνησης

Πανί καθαρισμού

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ▶▶Τα εξαρτήματα που απεικονίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από τα
πραγματικά στην εμφάνιση.

Ονόματα μερών
Λυχνία LED

Κουμπί λειτουργίας

IR Rx

Φωτοφράκτης
υγρού κρυστάλλου

Θύρα USB
(μέρος φόρτισης)
Καλώδιο mini USB 8 ακίδων

Χρήση των γυαλιών 3D
Λειτουργία
Εκτός λειτουργίας
Αυτόματη
απενεργοποίηση *1
Μπαταρία
(λιθίου πολυμ.) σε
αποφόρτιση

! *1
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Λειτουργία κουμπιών

Ενδεικτικές λυχνίες LED

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας (Power)
μία φορά.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί λειτουργίας
Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα
εάν δεν υπάρχει μετάδοση σήματος για
1 λεπτό.

Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED θα
αναβοσβήσει μία φορά.
Η κόκκινη λυχνία LED θα αναβοσβήσει
τρεις φορές.
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Η κόκκινη λυχνία LED θα αναβοσβήσει
τρεις φορές.
Ε ά ν η μ πα τα ρ ί α α πο φ ο ρτ ι σ τ ε ί , η
ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει για
1 λεπτό και μετά σβήνει αυτόματα.
* Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, η
ενδεικτική λυχνία LED γίνεται πράσινη.

▶▶Η λειτουργία Auto Off απενεργοποιεί αυτόματα τα γυαλιά 3D εάν δεν υπάρχει σήμα για 1 λεπτό
μετά τη σύνδεση, σε περίπτωση που ο πομπός σήματος 3D αποσυνδεθεί λόγω αλλαγής στην
απόσταση ή τη γωνία εάν ο χρήστης κινηθεί, κάτω από κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

Φόρτιση των γυαλιών
Συνδέστε, όπως φαίνεται στην εικόνα, τη θύρα USB που βρίσκεται κάτω από το
κουμπί λειτπυργίας στα γυαλιά, με τη θύρα USB της τηλεόρασης ή του υπολογιστή,
μέσω του καλωδίου mini USB 8 ακίδων που παρέχεται στη συσκευασία.
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Φορτίστε τα γυαλιά έως ότου η ενδεικτική λυχνία LED ανάψει σε πράσινο χρώμα.
Απαιτούμενος χρόνος για τη φόρτιση των γυαλιών (μέσω καλωδίου τύπου mini USB
8 ακίδων): Κατά προσέγγιση1 ώρα και 50 λεπτά

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1

! σημείωση ▶▶Κατά τη φόρτιση: Η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σε κόκκινο χρώμα.
▶▶Όταν η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί: Η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σε πράσινο χρώμα.
▶▶Όταν η μπαταρία είναι αποφορτισμένη: Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει για 1 λεπτό και
σβήνει αυτόματα.

! Προσοχή ▶▶Εάν χρησιμοποιήσετε άλλο καλώδιο USB και όχι αυτό που συνοδεύει το προϊόν (8 ακίδων,
τύπου mini USB), ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο προϊόν.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πρόβλημα

Ε. Τα γυαλιά δε λειτουργούν.

Πρόταση
Α. Η μπαταρία (πολυμερούς λιθίου) ενδέχεται να έχει αποφορτιστεί,
οπότε φορτίστε την χρησιμοποιώντας το καλώδιο mini USB 8
ακίδων!
Α. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις λειτουργίας 3D της τηλεόρασής σας.
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Ε. Η ενδεικτική λυχνία LED
αναβοσβήνει συνεχώς.

Α. Αυτό συμβαίνει όταν η μπαταρία (πολυμερούς λιθίου) είναι αποφορτισμένη. Σε αυτή την περίπτωση, φορτίστε την μπαταρία με
το παρεχόμενο καλώδιο τύπου mini USB 8 ακίδων!

Ε. Φόρτισα τα γυαλιά με το
καλώδιο τύπου mini USB 8
ακίδων, αλλά δεν φαίνεται
να φορτίστηκαν.

Α. Ελέγξτε ότι το καλώδιο 8 ακίδων τύπου mini USB έχει συνδεθεί
σωστά στο προϊόν.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
AG-S100

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Οπτικά μέρη

Βάρος

Φωτοφράκτες

Υγρός κρύσταλλος

Φάσμα εκπομπής

> 30 %

Λόγος αντίθεσης

Μέγ. 500:1

Συχνότητα πεδίου

120 πεδία/δευτ.

Χρόνος ανοίγματος

< 3.5 ms

Χρόνος
κλεισίματος

< 1 ms

Πομπός

Οριζόντια: ± 50 μοίρες στα 5 m

(Γωνία
παρακολούθησης)

Κατακόρυφη: ± 50 μοίρες στα 5 m

Μέγ. απόσταση
λήψης σήματος

7 m (στον άξονα)

Γυαλιά

περίπου 41 g
· Καλώδιο USB: Καλώδιο mini USB 8 ακίδων

Τροφοδοσία
ρεύματος

Γυαλιά

Συνθήκες
λειτουργίας

Θερμοκρασία
λειτουργίας
Θερμοκρασία
φύλαξης

· Μπαταρία: 80 mA/h
· Χρόνος λειτουργίας σε ενεργοποίηση (On): 40 ώρες

0 °C ~ 40 °C
-20 °C ~ 60 °C

☞ Οι εικόνες και οι προδιαγραφές που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς

προηγούμενη ειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της ποιότητας.
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