FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

3D SZEMÜVEG
Kérjük, a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el figyelmesen
ezt a kézikönyvet és tartsa meg őket a jövőbeni használat céljára.
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Figyelmeztetés
Kérjük, figyelmesen olvassa el az
útmutatásokat, így szavatolható a személyi
biztonság és elkerülhető az anyagi kár.
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Amennyiben a 3D szemüveggel nem látja
megfelelően a 3D képeket, elképzelhető, hogy
látásával van probléma.

!

@

#

Mivel a 3D szemüveg a kibocsátó egységből
jövő infravörös sugarakat fogja fel, ha a
közelben más infravörös kommunikációs
es z k ö z i s t a l á l h ató, ez b e fo l yá s o l j a a
szemüveget.
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Ne karcolja meg a folyadékkristály-rekesz
felületét éles tárggyal, és ne tisztítsa
vegyszerekkel.

•• Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
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Ne használja a terméket miközben tölti azt! A
terméket csak az USB-ről való leválasztás után
használja.
•• Ennek elmulasztása áramütéshez vagy
elektromos tűzhöz vezethet.
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A termék, vagy részeinek szétszerelése, javítása,
módosítása tilos.

•• Ez ronthatja a kijelző minőségét.
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Ne érjen erővel a folyadékkristály-rekeszhez.
Ne ejtse le, vagy hajlítsa meg a terméket.
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3D videók megtekintésekor győződjön
meg róla hogy a videót a meghatározott
vételi távolságon belülről nézi. (További
információkat a kézikönyv műszaki adatok
részében talál)

•• Ellenkező esetben a termék károsodhat, vagy
üzemzavar jelentkezhet.
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Az alábbi személyek számára a termék
használata tilos: Terhes nők, gyengélkedők,
szívbetegek, továbbá azok a személyek, akikre
könnyen rájön az émelygés.
•• Ezen személyek számára a termék használata
nem javasolt.

•• Ha a vételi távolság nagyobb, mint a
megadott távolság, a képernyő nem látható
3D minőségben.

3D videók megtekintése közben ne helyezzen
semmit a közelbe, ami könnyen eltörhet.

•• Ha a 3D video nézése közben megnyomja
a T V táv vezérlő gombját, a képernyő
villoghat. Ez nem befolyásolja a termék
teljesítményét.

•• A 3D kép hatására Ön olyan testmozdulatot
tehet, mellyen közeli tárgyakat verhet le és
megsértheti magát.
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A terméket kizárólag 3D videók megtekintésére
használja. Más célra nem használható.
•• A 3D szemüveget ne használja olvasószemüvegnek,
vagy napszemüvegnek.
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Mivel a termék lencséje könnyen karcolódik,
azt kizárólag puha kendővel tisztítsa.
•• Mivel a termék megkarcolódhat, ha idegen
anyag van a kendőn, ezért ezt használat
előtt alaposan rázza ki.

Ne ejtsen tárgyakat a termékre és ne kezelje azt
nagy erővel.

Ne használja a terméket légpárásító, vagy
konyhai mérleg mellett.

Tisztítás közben a termék ne érjen
közvetlenül vízhez. Győződjön meg róla, hogy
ne kerüljön víz a termékbe.
•• Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

•• Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
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Ne permetezzen tisztítószert közvetlenül a
termék felszínére.
•• Ez elszíneződésekhez és törésekhez vezethet,
ami által a kijelzőképernyő leválhat.

Ha hosszabb időn keresztül 3D képeket néz,
fejfájást, vagy fáradtságot tapasztalhat.
•• Ha fáj a feje, szédül, fáradt, azonnal hagyja
abba a termék használatát.
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Ha egy mágneses fluoreszcens lámpa be van
kapcsolva (50 Hz), a 3D képernyő nézésekor
a 3D szemüveg (60 Hz) villogást generálhat.
•• Ha ezt a tünetet tapasztalja, kapcsolja ki a
lámpát és folytassa a filmnézést.

Tulajdonságok
Az AG-S100 egy olyan 3D szemüveg, melynek segítségével infravörös (IR) kommunikációs
rendszeren keresztül tekinthet meg 3D képeket.
■■ Ha az AG-S100 készüléket olyan TV-hez csatlakoztatja, mely támogatja a 3D funkciót, Ön realisztikus, élő
3D képeket élvezhet.
■■ Ön 3D effektussal létrehozott filmeket és képeket tekinthet meg.

MAGYAR

Kiegészítők

3D Szemüveg

8-tűs mini USB kábel

CD kézikönyv

Gyors útmutató

Tisztítókendő

! MEGJEGYZÉS ▶▶A kézikönyvben szereplő kiegészítők megjelenése eltérhet a tényeleges megjelenéstől.

Alkatrészek nevei
LED jelzőlámpa

Bekapcsoló gomb

IR Rx

Folyadékkristályrekesz

USB port (töltőeszköz)
8-tűs mini USB kábel

A 3D szemüveg használata
Gomb működtetése

LED jelzés

Bekapcsolva

Nyomja meg egyszer a Power
gombot.

A piros LED egyszer felvillan.

Kikapcsolás

Tartsa lenyomva a Power gombot

A piros LED háromszor felvillan.

Automatikus
kikapcsolás *1

Ha a készülék 1 percig nem kap
jelet, automatikusan kikapcsol.

A piros LED háromszor felvillan.
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Ha az akkumulátor le van merülve,
a LED 1 percig villog, majd a
készülék automatikusan kikapcsol.
* Ha a töltés befejeződött, a LED
zölden világít.

Akkumulátor
(lítium polimer)
lemerülés
! *1
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▶▶Ha a távolság, vagy a látószög módosulása miatt, vagy ha a felhasználó elmozdul, vagy akár normál üzemi körülmények esetén a készülék 1 percig nem kap jelet a 3D jeladótól, a 3D szemüveg
automatikus kikapcsolási funkciója kikapcsolja a készüléket.

A szemüveg töltése
A mellékelt 8-tűs mini USB kábellel csatlakoztassa szemüvegen a bekapcsoló
gomb alatt lévő USB portot a TV-hez, vagy PC-hez.
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Töltse a szemüveget, amíg a LED zölden nem kezd világítani.
A szemüveg feltöltéséhez szükséges idő (8-tűs mini USB kábellel): Körülbelül
1 óra 50 perc

MAGYAR
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! megjegyzés ▶▶Töltés közben: A LED pirosan világít.
▶▶ Amennyiben a töltés befejeződött: A LED zölden világít.
▶▶Amikor az akkumulátor lemerült: A LED 1 percig villog, majd automatikusan kikapcsol.

! Figyelmeztetés ▶▶Ha a termékhez mellékelt USB kábeltől (8-tűs mini USB) eltérő kábelt használ, az
károsíthatja a terméket.

Hibaelhárítás
Hiba

K. A szemüveg nem működik.

Ajánlat
V. Mivel az akkumulátor (Lítium polimer) lemerülhetett, töltse fel
az akkumulátort a 8-tűs mini USB kábellel!
V. Ellenőrizze TV-je 3D funkció beállításait.
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K. A LED folyamatosan villog.

V. Ez olyankor történik, amikor az akkumulátor (lítium polimer) le
van merülve. Ebben az esetben töltse fel az akkumulátort a
mellékelt 8-tűs mini USB kábellel!

K. Feltöltöttem a szemüveget
a 8-tűs mini USB kábellel,
de nem töltődött fel.

V. Ellenőrizze, hogy a 8-tűs mini USB kábel megfelelően csatlakozik-e a termékhez.

SPECIFIKÁCIÓK
AG-S100

MAGYAR

Optika

Tömeg
Teljesítményfelvétel
Működési
feltételek

Rekeszek

Folyadékkristályos

Átvitel

> 30 %

Kontraszt arány

Max. 500:1

Erőtérhányad

120 mező/s

Nyitási idő

< 3,5 ms

Zárási idő

< 1 ms

Jeladó

Vízszintes: ± 50 fok 16 láb távolságról (5 m)

(Látószög)

Függőleges: ± 50 fok 16 láb távolságról (5 m)

Max. jelvételi
távolság

23 ft (7 m) (tengelyen)

Szemüveg

1,45 oz (kb. 41g)

Szemüveg

· USB-kábel: 8-tűs mini USB kábel
· Akkumulátor: 80 mA/h
· Üzemidő bekapcsolva: 40 óra

Üzemi hőmérséklet

0 °C ~ 40 °C

Tárolási hőmérséklet

-20 °C ~ 60 °C

☞ A felhasználói kézikönyvben szereplő képek és leírások a fejlesztések miatt akármikor, előzetes értesítés

nélkül is módosulhatnak.
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