GEBRUIKERSHANDLEIDING

3D-BRIL
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en
bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen.

AG-S350

www.lg.com
P/NO: SAC34026212 (1202-REV03)

FUNCTIONALITEIT
De AG-S350 is een 3D-bril die gebruikmaakt van draadloze RF-communicatie (2,4 GHz).
■ Als het apparaat is gekoppeld met de TV die de RF-bril ondersteunt, geniet u van de levendige 3D-beelden.
■ U kunt genieten van foto's of films die in 3D zijn gemaakt.
■ Als u voor het eerst een 3D-bril gebruikt, zorg er dan voor dat de batterij volledig is opgeladen.

ACCESSOIRES
NEDERLANDS

3D-bril

Brug

8-pins miniUSB-kabel

CD met handleiding

Snelstarthandleiding

Opbergtasje

! OPMERKING ▶ De accessoires die in deze handleiding worden getoond, zien er in werkelijkheid mogelijk anders uit.

ONDERDEELNAMEN
Brug

Aan/uit-knop

3D-brillenglazen
Statuslampje

USB-poort (laadpoort)
8-pins mini-USB-kabel

De 3D-bril koppelen met uw 3D-TV *1
*1

Koppelen betekent dat er een draadloze verbinding tot stand wordt gebracht tussen de 3D-TV en de 3D-bril.
De 3D-bril wordt gekoppeld met de 3D-TV met het sterkste draadloze signaal. Als er meer dan één TV binnen bereik is, houdt u de
3D-bril binnen 10 cm van de 3D-TV die u met de bril wilt koppelen.

Aanbevolen afstand voor
koppeling (10 cm)

De bril koppelen
1. Schakel de 3D-TV in en schakel de
3D-modus van de TV in.
2. Houd uw 3D-bril binnen de aanbevolen afstand
voor koppeling en schakel de bril in.
3. Tijdens het koppelen, knipperen de rode
en groene LED-lampjes afwisselend.
4. Wanneer de koppeling tot stand is gebracht,
stopt het LED-lampje met branden en wordt

͢͡ʹ
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de 3D-bril ingeschakeld.

De bril opnieuw koppelen
1. Houd de aan/uit-knop op de 3D-bril langer
dan 8 seconden ingedrukt. Vervolgens gaat
het groene LED-lampje branden.
2. Het groene LED-lampje knippert drie keer,
waarna de 3D-bril kan worden gekoppeld.
3. Schakel de TV in en schakel de
3D-modus in.
4. Houd uw 3D-bril binnen de aanbevolen afstand
voor koppeling en schakel de bril in.
5. Tijdens het koppelen, knipperen de rode
en groene LED-lampjes afwisselend.

5. De 3D-bril hoeft daarna niet opnieuw
met de 3D-TV te worden gekoppeld.

6. Wanneer de koppeling tot stand is gebracht,
stopt het LED-lampje met branden en is de
3D-bril met de tweede 3D-TV gekoppeld.

! OPMERKING
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▶ Het apparaat herkent de unieke ID van de TV waarmee het is gekoppeld. Dit wil zeggen dat ID's van andere TV's niet
door het apparaat worden herkend. Raadpleeg 'De bril opnieuw koppelen' als u het apparaat opnieuw wilt koppelen met
andere TV's .

GEBRUIK VAN EEN 3D-BRIL

NEDERLANDS

Knopbediening

LED-indicatie

Inschakelen

Houd de aan/uit-knop 1 of 2 seconden ingedrukt.

De rode LED knippert één keer.

Uitschakelen

Houd de aan/uit-knop 1 tot 2 seconden ingedrukt

De rode LED knippert drie keer.

Automatische 1
uitschakeling*

Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld
als er langer dan één minuut geen 3D-signaal is.

De rode LED knippert drie keer.

Batterij (lithiumpolymeer) is leeg

-

Als de batterij leeg is, knippert de rode LED
gedurende 1 minuut, waarna het apparaat
automatisch uitschakelt.
* Wanneer het opladen is voltooid, brandt de
LED groen.

De bril opnieuw
koppelen

H o u d d e a a n /u i t - k n o p l a n g e r d a n a c h t
seconden ingedrukt.

Laat de knop los wanneer het groene LED-lampje
gaat branden. Vervolgens knippert het groene lampje
drie keer voordat het apparaat wordt uitgeschakeld.
Wanneer u de bril opnieuw inschakelt, wordt deze
gekoppeld met de TV met het sterkste signaal.

*1

De automatische uitschakelfunctie schakelt de bril automatisch uit wanneer deze signaalverlies van de TV detecteert.
Dit gebeurt mogelijk wanneer de afstand of hoek tussen het apparaat en de TV te groot is, wanneer zich een obstakel tussen de twee
apparaten bevindt, of wanneer het apparaat van de 3D-modus wordt overgeschakeld naar de 2D-modus.

DE BRIL OPLADEN

1

Verbind de USB-poort onder de aan/uit-knop met de USB-poort van de TV of PC met
behulp van de bijgeleverde 8-pins mini-USB-kabel, zoals getoond in de afbeelding.
WAARSCHUWING
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▶ Plaats de meegeleverde 8-pins mini-USB-kabel niet verkeerd om. Het product kan
hierdoor beschadigd raken.

AG-S350

Laad de bril op tot de LED groen brandt. Het volledig opladen van de bril duurt ongeveer
1 uur en 50 minuten.

! OPMERKING ▶ Tijdens het opladen is de LED rood.
▶ Wanneer het opladen is voltooid, brandt de LED groen.
▶ Als de batterij leeg is, De rode LED knippert gedurende 1 minuut en wordt automatisch uitgeschakeld.
▶ De 3D-bril kan worden gebruikt tijdens het opladen via een USB-apparaat.
WAARSCHUWING

▶ Als u een andere USB-kabel gebruikt dan de 8-pins mini-USB-kabel die bij het product is geleverd,
kan het product beschadigd raken.
▶ Voor dit apparaat is een verbinding via USB 2.0 of hoger vereist.
▶ Voorkom dat de 3D-bril wordt verwrongen en laat deze niet vallen. Dit kan schade tot gevolg hebben.
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Batterijlevensduur en oplaadtijd

▶ 5 min. opladen: circa 7 uur
▶ 30 min. opladen: circa 40 uur
※ Batterijlevensduur kan variëren, afhankelijk van de omgeving van de gebruiker.

DE 3D-BRIL DRAGEN
Het gebruik van een 3D-bril is mogelijk hinderlijk voor personen met een gewone bril. Het aanpassen van de
brug kan uw kijkgemak verbeteren.

De brug van de 3D-bril aanpassen
2
1

Trek de neusbrug in de richting van het pijltje
zoals getoond op de afbeelding. Draai de brug
niet en duw deze niet omhoog. Dit kan schade tot
gevolg hebben.
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! OPMERKING

▶ Volg de instructies in omgekeerde volgorde om de brug terug te plaatsen.
▶ U kunt de brug ook aanpassen als u geen bril draagt.

WAARSCHUWING
Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door
om uw persoonlijke veiligheid te garanderen en
om schade te voorkomen.

NEDERLANDS

1

Als u problemen ondervindt tijdens het bekijken van 3D-beelden met de 3D-bril, hebt u
wellicht problemen met uw gezichtsvermogen.
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Wanneer u te lang door de bril naar
3D-beelden kijkt, kunt u last krijgen van
hoofdpijn of vermoeidheid.
Als u hoofdpijn, •• vermoeidheid of duizeligheid ervaart, moet u onmiddellijk stoppen met
kijken.
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Laat geen voorwerpen op het product vallen en
oefen geen druk uit op het product.
Dit kan een elektrische schok of brand tot
gevolg hebben.
Gebruik het product niet in de buurt van een
luchtbevochtiger of in de buurt van een aanrecht. Dit kan een elektrische schok of brand tot
gevolg hebben.
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Dit product is niet geschikt voor zwangere
vrouwen, mensen met evenwichtsstoornissen,
mensen met hartproblemen en mensen die
snel misselijk worden.
Deze personen wordt het gebruik van dit product afgeraden.

Tijdens het bekijken van 3D-videobeelden
mogen zich geen objecten in de buurt bevinden die gemakkelijk beschadigd kunnen raken.
Het kan voorkomen dat u zich verplaatst of
beweegt wanneer u een 3D-beeld aanziet voor
een echt object, met als gevolg dat u nabije
objecten beschadigt of uzelf pijn doet.

Gebruik dit product uitsluitend voor het kijken
van 3D-video.
Gebruik het niet voor enig ander doel.
Gebruik de 3D-bril niet als zonnebril of leesbril.

Aangezien de lens van het product gevoelig is
voor krassen, moet u het product met een
zachte doek schoonmaken.
Klop de doek uit voordat u deze gebruikt om
het product schoon te maken, aangezien de
lens bekrast kan worden door stof of ander vuil
dat zich op de doek bevindt.
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Druk niet op de sluiters van vloeibaar kristal.
Laat het product niet vallen en buig deze niet.

Probeer het product of onderdelen ervan niet
te demonteren, te repareren of aan te passen.
Wanneer u dat wel probeert, kan dat schade
aan het product of een defect tot gevolg hebben.
Bij sommige mensen zit de bril niet stevig op
het hoofd en kan het product tijdens het
gebruik van het hoofd vallen.

Zorg ervoor dat het product niet in contact met
water komt wanneer u het schoonmaakt.
Voorkom dat water binnen in de behuizing van
het product terechtkomt.
Dit kan een elektrische schok of brand tot
gevolg hebben.

Bekras de sluiters van vloeibaar kristal in de
glazen niet met een scherp voorwerp en reinig
ze niet met behulp van chemicaliën.
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Spuit geen reinigingsmiddel rechtstreeks op de
glazen van de 3D-bril.
Als u dat wel doet, kunnen er verkleuringen op
of scheurtjes in het glas komen of kan de beschermlaag losraken.
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Zorg er bij het kijken naar 3D-videobeelden
voor dat u zich binnen het opgegeven ontvangstbereik bevindt. (Raadpleeg voor
meer informatiede gebruikershandleiding
van de TV.) Als het ontvangstbereik buiten
het opgegeven bereik valt, kunnen de
beelden mogelijk niet worden bekeken
Wanneer u 3D-beelden bekijkt terwijl er in de
ruimte een TL-lamp (50 Hz) brandt, kan de
3D-bril (die op 60 Hz werkt) een flikkering
veroorzaken.
Als dit probleem zich voordoet, schakelt u de
lamp uit, waarna u ongehinderd verder kunt
kijken.
De 3D-bril is een apparaat dat gebruikmaakt
van draadloze communicatie via de frequentieband van 2,4 GHz en kan worden gestoord
door andere apparaten, zoals een magnetron
of een draadloos LAN-netwerk.
De draadloze prestaties kunnen ook storing
ondervinden wanneer zich een fysiek obstakel
tussen de 3D-bril en de 3D-TV bevindt.
Houd toezicht op kinderen wanneer zij de
3D-bril gebruiken. Zorg ervoor dat zij de bril
niet langer gebruiken in geval van vermoeidheid, samentrekking van het ooglid of andere
gezichtsspieren, of andere onwillekeurige
bewegingen.
Gebruik de 3D-bril met de brug niet als u geen
gewone bril draagt. Anders kan er letsel aan uw
ogen ontstaan.

PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem

Oplossing
A. De batterij (lithium-polymeer) is wellicht leeg. Laad de batterij op met
behulp van de 8-pins mini-USB-kabel.

V. De bril doet het niet.
A. Controleer of u de koppeling van de 3D-bril met de TV correct hebt

NEDERLANDS

uitgevoerd.
A. Dit doet zich voor wanneer de batterij (lithium-polymeer) leeg is. In dit
V. De rode LED knippert onafgebroken.
geval laadt u de batterij op met de meegeleverde 8-pins mini-USB-kabel.
V. Ik heb de bril opgeladen met de
A. Controleer of de 8-pins mini-USB-kabel correct is aangesloten op het
8-pins mini-USB-kabel, maar de
product.
batterij blijft leeg.

SPECIFICATIES
AG-S350

Frequentiebereik
Kanaal
Transmissie-uitvoer
Ontvangstgevoeligheid

2.400 GHz ~ 2.4835 GHz
79 Kanaal
4dBm
-86dBm

Sluiters

Sluiter van

Contrastverhouding

Max. 1:1000

Doorlatingsfactor
Veldsnelheid

Meer dan 34 %
120 velden/s

Opentijd

Minder dan 2,0 ms

Sluittijd

Minder dan 0,3 ms

Gewicht

28 g ± 5 %
· USB-kabel : 8-pins mini-USB-kabel

(POWER) (Aan/uit-knop)

· Batterij : 80 mA/u
· Batterijlevensduur : meer dan 100 uur

Gebruikstemperatuur
Opslagtemperatuur

0 tot 40 °C
-20 tot 60 °C

☞ De afbeeldingen en speciﬁcaties in deze gebruikershandleiding kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd om de kwaliteit te verbeteren.

Klasse B ITE (Information Technology Equipment)
Deze apparatuur voldoet aan de EMC-eisen en is geschikt voor gebruik in alle omgevingen, inclusief
woonomgevingen.
(Klasse B ITE genereert minder elektromagnetische straling dan Klasse A ITE.)
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Garantieperiode
1 jaar. (Europa : 2 jaar.)
Als het product tijdens de garantieperiode onder normale gebruiksomstandigheden een defect vertoont dat verband houdt met materialen of vakmanschap, neem dan contact op met de winkel waar
u het hebt gekocht. Deze garantie is alleen geldig voor de oorspronkelijke koper van het product en
geldt uitsluitend binnen de grenzen van het land waar het product werd aangeschaft.

