BRUGERVEJLEDNING

3D-BRILLER
Læs denne vejledning grundigt inden betjening, og behold den til evt. senere brug.

AG-S360

P/NO: SAC34026215 (1303-REV00)

www.lg.com

FUNKTIONER
AG-S360 er 3D-briller, der bruger RF(2,4 GHz) trådløs kommunikation.
■■ Hvis enheden er sluttet til det tv, der understøtter RF-brillerne, kan du nyde de livagtige 3D-billeder.
■■ Du kan se film eller billeder, der er optaget i 3D.
■■ Når du bruger 3D-briller for første gang, skal du sørge for, at knapcellebatteriet sidder korrekt.

TILBEHØR
DANSK

￼
3D-briller
(Sokkel, ben)

! BEMÆRK

Næsepude
(til brugere, der
bærer almindelige briller)

Knapcellebatteri
(CR2025)

Vejlednings-CD

Lynstartvejledning

Rengøringssvamp

▶▶Det tilbehør, der er vist i denne vejledning, kan afvige fra det faktiske udseende.

NAVNE PÅ ENKELTDELE
Batteristik
Tænd/sluk-knap/LED-indikator

3D-brillernes linser

Næsepude

￼

PARRING AF 3D-BRILLER MED DIT 3D-TV *1
*1

Parring betyder at skabe en trådløs forbindelse mellem 3D-tv og 3D-briller.
3D-brillerne parres med det 3D-tv, som har det stærkeste trådløse signal. Hvis der er mere end et tv inden for rækkevidde, skal du
placere 3D-brillerne inden for 10 cm af det 3D-tv, som du vil parre brillerne med.

Anbefalet parringsafstand (10 cm)

Sådan parres brillerne
1. Tænd for 3D-tv’et, og skift til 3D-tilstand
på det.

Sådan parres brillerne igen
1. Tryk og hold tænd/sluk-knappen på 3Dbrillerne nede i mere end 8 sekunder. Det
grønne indikatorlys skulle nu tænde.

2. Placer dine 3D-briller inden for den anbe- 2. Det grønne indikatorlys blinker 3 gange,
falede parringsafstand, og tænd for dem.
hvorefter 3D-brillerne er klar til parring.
3. Under parring blinker det røde og det
grønne indikatorlys skiftevis.

3. Tænd for tv’et, og skift til 3D-tilstand.

4. Når parringen er gennemført, slukkes
4. Placer dine 3D-briller inden for den anbeindikatorlyset, og 3D-brillerne begynder at
falede parringsafstand, og tænd for dem.
fungere.
͢͡ʹ
Ξ

5. Du behøver ikke parre 3D-brillerne med
det samme 3D-tv igen.

5. Under parring blinker det røde og det
grønne indikatorlys skiftevis.
6. Når parringen er gennemført, slukkes
indikatorlyset. Parringen med det andet
3D-tv er gennemført.

! BEMÆRK

2

▶▶Enheden genkender det unikke id for det tv, den er tilsluttet. Dvs. at id for andre tv’er ikke genkendes
af enheden.
▶▶Hvis du gerne vil gentilslutte enheden til andre tv’er, kan du se “Sådan sluttes brillerne til igen”.

BRUG AF 3D-BRILLER
Betjening af knapper

Tænd
Sluk
Autosluk*1

Sådan sluttes brillerne til igen

*1

DANSK

Batteriet afladet

LED-indikation

Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i
Den røde indikator blinker én gang.
1 til 2 sekunder.
Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede.
Den røde indikator blinker tre gange.
(1 sekund ~2 sekunder)
Enheden slukkes automatisk, hvis der ikke er
Den røde indikator blinker tre gange.
noget 3D-signal i mere end et minut.
Hvis batteriet er afladet, blinker den røde
indikator i ét minut og slukker automatisk.
Slip knappen, når det grønne LED-lys
tændes. Derefter blinker det grønne lys tre
Tryk på strømknappen i mere end otte
gange, før enheden slukkes. Hvis du tænder
sekunder.
igen, skal brillerne sluttes til tv’et med det
stærkeste signal.

Autosluk-funktionen slukker automatisk for strømmen, når brillerne mister signal fra enten tv’et.
Det kan forekomme, når afstanden eller vinklen mellem enheden og tv’et er sådan, at signalet er uden for rækkevidde; når der en
barriere mellem de to enheder, eller når enheden er skiftet fra 3D- til 2D-tilstand.
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▶▶Sørg for, at 3D-brillerne er slukket, når de ikke er i brug. Ellers forkortes batteriets levetid.

SAMLING AF BRILLERNE
Brillestængerne leveres i pakken. Fastgør dem til brillestellet i henhold til instruktionerne nedenfor.

1

Sæt hver stang ind i stellet i den retning, der er vist i figuren,
indtil det klikker.

!

BEMÆRK ▶▶Sørg for, at den venstre og den højre stang er fastgjort til de tilsvarende sider af stellet.

UDSKIFTNING AF BATTERIET
Knapcellebatteriet er ikke genopladeligt. Udskift batteriet når den røde LED-indikator blinker konstant.

2

1

Find batteridækslet.

!

3

Tryk let på dækslet, og løft
det op.

4

Træk dækslet åbent.

Anbring batteriet på
dækslet, og luk dækslet.

BEMÆRK ▶▶Sørg for, at batteriet sidder korrekt, med plustegnet vendende mod det tilsvarende tegn på dækslet.
FORSIGTIG

▶▶Eksplosionsfare hvis batteriet udskiftes med en forkert batteritype.
▶▶bortskaffelse af brugte batterier skal ske i henhold til instruktionerne.

MONTERING AF NÆSEPUDEN
Brug af 3D-briller kan være upraktisk for brugere, der har almindelige briller. Justering af næsepuden kan
forbedre din visningskomfort.

1

2

-- Træk næsepuden i den af pilen på billedet viste retning. Vær
forsigtig med ikke at vride eller løfte næsepuden, da dette kan
beskadige den.
-- Fjern næsepuden når batteridækslet er helt lukket.
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BEMÆRK ▶▶Følg instruktionerne i omvendt rækkefølge for at sætte næsepuden tilbage på plads.
▶▶Det er også muligt at justere næsepuden, hvis du ikke går med briller.

3

FORSIGTIG
Læs disse sikkerhedsinstruktioner grundigt for at sikre
din personlige sikkerhed og undgå beskadigelser.

2

Du kan få hovedpine eller føle træthed, hvis du
ser 3D-billeder gennem brillerne i for lang tid.
Hvis du får hovedpine eller mærker •• træthed
eller svimmelhed, skal du øjeblikkeligt indstille
brugen af brillerne.

DANSK

1

Hvis du har svært ved at se 3D-billeder med 3Dbrillerne på, kan du muligvis have synsfejl.

3

Tab ikke genstande på produktet, og brug ikke
vold, når du håndterer det.
Dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.

4

Brug ikke produktet i nærheden af en luftfugter
eller et køkkenbord.
Dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.

5

Skil ikke produktet ad, og undlad at reparere eller
ændre produktet eller dets enkeltdele.
Hvis du ikke overholder dette, kan produktet blive
beskadiget eller holde op med at fungere.

6

På nogle personer sidder produktet ikke helt fast,
efter det er taget på.

7

Følgende personer bør ikke bruge dette produkt:
gravide, svagelige, personer med hjerteproblemer
samt personer, der nemt får kvalme.

8

Når du ser 3D-video, bør du ikke placere noget i
nærheden, som nemt kan gå i stykker.
Du kan komme til at forveksle et 3D-billede med
en virkelig genstand og flytte dig, så du slår nærtstående genstande itu og kommer til skade.

9

Brug kun dette produkt til at se 3D-video med.
Det må ikke anvendes til andre formål.
Brug ikke 3D-brillerne som solbriller eller læsebriller.

10

Sprøjt ikke rengøringsmiddel direkte på produktets overflade.
Det kan medføre misfarvning og revner og kan få
skærmen til at gå løs.

11

Undgå, at produktet kommer i kontakt med vand,
når det rengøres. Sørg for, at der ikke trænger
vand ind i produktet.
Dette kan resultere i elektrisk stød eller brand.
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Da produktets glas nemt bliver ridset, skal du
sørge for at rengøre produktet med en blød klud.
Da produktet kan blive ridset pga. fremmedelementer i kluden, skal du sørge for at ryste den fri
for støv, inden du bruger den.
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Rids ikke blænderne af flydende krystal med et
skarpt redskab, og rengør dem ikke med kemikalier.
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Brug ikke vold, når du håndterer blænderne af
flydende krystal.
Undgå at tabe eller bøje produktet.

15

Når du ser 3D-video, skal du sikre dig, at du
befinder inden for den angivne modtagelsesrækkevidde. (For yderligere oplysning henvises til
brugervejledningen for TV’et.)
Hvis modtagelsesrækkevidden er uden for den
angivne rækkevidde, kan du muligvis ikke se 3Dvideo på skærmen.

16

3D-brillerne (60 Hz) kan forårsage flimmer, hvis
man ser på 3D-skærmen, mens en magnetisk
fluore scerende lampe (50 Hz) er tændt.
Hvis du oplever dette symptom, skal du slukke for
lampen, før du ser videre.

17

3D-brillerne er en trådløs kommunikationsenhed,
der anvender 2,4 GHz frekvensbånd, og
der kan opstå forstyrrelser med andre enheder
som f.eks. mikrobølgeovnen eller det trådløse
LAN.
Der kan også opstå forstyrrelser i forbindelse
med trådløs ydelse, når der er en fysisk barriere
mellem 3D-brillerne og 3D TV’et.

18

Børn bør holdes under nøje opsyn, når de bruger
3D-briller, og de bør stoppe med at bruge dem
ved træthed, sammentrækninger i øjne eller ansigtsmuskler eller ved andre ufrivillige bevægelser.

19

Brug ikke 3D-brillerne med næsepuden, hvis du
ikke har almindelige briller på. Ellers kan dine øjne
tage skade.
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Brug et knapcellebatteri med de samme specifikationer som det batteri, der blev leveret.
Når du udskifter batteriet, skal du sørge for at
isætte det med polerne (+, -) i den rigtige retning.
Ellers kan det medføre personskade, brand eller
forurening (skade) pga. lækage eller brud på batteriet.

21

Bortskaffelse af brugte batterier skal ske på
forsigtig vis, for at sikre at et lille barn ikke spiser
dem.
Søg lægehjælp med det samme, hvis et barn
spiser batterier.

FEJLFINDING
Problem.

Sp. Brillerne virker ikke.

Forslag.

Sv. Batteriet kan være dødt.
Udskift batteriet med et nyt batteri.
Sv. Se, hvordan du bruger 3D-brillerne sammen med tv’et.
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Sp. Den røde LED-indikator blinker Sv. Knapcellebatteriet er ved slutningen af sin levetid.
fortsat.
Udskift batteriet med et nyt batteri.
▶▶Sørg for, at bruge et knapcellebatteri med de samme specifikationer (CR2025) som det batteri, der
blev leveret.

SPECIFIKATIONER
AG-S360

Frekvensområde

2.400 GHz - 2.4835 GHz

Sendingsudgang

7 dBm

Modtagelsesfølsomhed

-86 dBm

Blænder

Flydende krystal

Kontrastforhold

Maks. 500:1

Transmission

Over 34 %

Feltrate

120 felter/s

Åbningstid

Under 3.8 ms

Lukketid

Under 0.5 ms

Vægt

26 g

Strømforsyning

Knapcellebatteri: 165 mA/h, 3.0 V (CR2025)
Batteriets levetid : 150 timer ≦

Driftstemperatur

0 °C - 40 °C

Opbevaringstemperatur

-20 °C - 45 °C

☞☞De billeder og specifikationer, der præsenteres i denne brugervejledning, kan ændres uden forudgående varsel i forbindelse med . kvalitetsforbedringer.

☞☞Den vedvarende driftstid kan variere afhængigt af det trådløse miljø og driftsforholdene.

Garantiperiode: 1 år. (Europa : 2 år.)
Hvis produktet viser sig at være defekt i forhold til materialerne eller fremstillingen under normale driftsforhold i
løbet af garantiperioden, bedes du kontakte den forhandler, du købte produktet hos. Denne garanti gælder kun for
den oprindelige køber af produktet og træder kun i kraft lokalt.
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