Afhjælpning af mangel på lyd,
video eller 3D-afspilning fra en
PlayStation ® 3 (PS3™)
Hovedmonteret skærm

Der kan forekomme lyd- og videoproblemer, når du ændrer output
fra PS3™ med en af følgende metoder.
 Ændrede udgangen til dette system ved brug af systemets HDMI
pass-through-funktion.
 Ændrede udgangen til dette system ved at tilslutte PS3™ og dette
system direkte ved brug af PS3™ med TV.
I denne situation, hvor systemet er tændt, skal du slukke for PS3™
og derefter holde tænd-/sluk-knappen til PS3™ nede i mindst fem
sekunder (indtil du hører et bip to gange) for at genstarte den.

Startvejledning

"PlayStation" er et registreret varemærke tilhørende Sony Computer
Entertainment Inc. "PS3" er et varemærke tilhørende samme ﬁrma.
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Tilslut
Tilslut et afspilningsudstyr og et TV.

Tilslut de leverede hovedtelefoner.
Sæt den højre ledning fast i rillen. (Hvis du stikker
ledningen ind under tapperne ﬂere steder, vil det
hjælpe med at holde ledningen på plads).

Blu-ray DiscTM-afspiller
TV

Spilkonsol

HDMI
OUT

HDMI
IN

Afspilningsudstyr

HDMI-kabel (medfølger)

Hvis dit afspilningsudstyr kun har ét HDMI OUT-stik,
kan du stadig se video fra afspilningsudstyret på
TV’et ved at tilslutte TV’et til processoren med et
High-Speed HDMI-kabel. I denne situation skal du
indstille "HDMI pass-through" i "General Setup"
til "On".

Processorenhed (bagside)
Bemærk

Sæt den venstre
ledning fast bag
ved tappen.

Sæt den højre ledning
fast bag ved tappen.
Sæt hovedtelefonernes
stereoministik helt ind
i hovedtelefonstikket.

Sæt netledningen
i processoren og i
kontakten på væggen.

Tip
 Hvis du foretrækker det, kan
du i stedet tilslutte dine egne
stereohovedtelefoner med ministik.

Netledning
(medfølger)

Til en
stikkontakt
i væggen

 HDMI pass-through aktiverer ikke samtidig
videoafspilning på den hovedmonterede
enhed og TV.

Tænd systemet ().
Strømindikatoren på processoren lyser nu grønt.

Tilslut den
hovedmonterede
enhed.

Processorenhed
(forside)

Tænd for afspilningsudstyret ().
Hovedmonteret
enhed
Fortsat i

2 Bær den

2 Bær den

Når du har enheden på, vil du ikke kunne se uden for skærmen. Før du tager den på, skal du bruge et øjeblik
på at gennemgå trin 2 – 4 (Bær den, Konﬁgurer og Nyd det), så du kender rækkefølgen i proceduren.

Juster positionen på dit hoved.

Behagelig pasform

Juster forsigtigt enheden mod venstre, højre, op og ned for
at ﬁnde den bedste position til at se midten af skærmene.

 Støt enheden med din pande og
på to positioner bag på hovedet.
 Lad den ikke hvile på din næse.
 Juster enheden, så skærmene er
foran dine øjne.

Øje

Bemærkninger
 Hvis enheden registrerer, at pandestøtten  ikke støder op mod
din pande under visning, slukkes skærmene automatisk. Sørg for,
at pandestøtten sidder godt fast, så den bevarer kontakten til
panden.
 Hvis pandestøtten  sidder for langt tilbage (i forhold til din
pande), kan det være vanskeligt at se skærmene. I denne situation
skal du holde låsegrebet  mod venstre, løfte pandestøtten og
skubbe støtten fremad.

Skærm

Stram hovedbøjlen godt til.

Hvis du normalt bruger briller eller kontaktlinser, skal du bære dem som sædvanligt under brug (med undtagelse
af læsebriller). Bemærk, at brug af briller med bifokale glas er muligvis ikke optimalt.

Tip
 Længden af de øverste og nederste hovedbøjler kan justeres.
Yderligere oplysninger ﬁnder du i "Referencevejledning".

Bær hovedtelefonerne.
Træk hovedbøjlen ud.

Bær ørestykket, der er mærket med R i dit højre øre, og det
der er mærket med L i dit venstre øre.

Hold udløserknappen på hovedbøjlen nede, og træk
hovedbøjlen ud, først i den ene side, derefter i den
anden side.

Tag den hovedmonterede enhed
på hovedet.

Sådan tages den hovedmonterede
enhed af
 Fjern hovedtelefonerne fra dine ører, før du tager den
hovedmonterede enhed af.
 Hold bøjleudløserknapperne på begge sider inde, og træk
enheden fremad, mens du løfter den af.

Skub den nederste hovedbøjle ned mod nakken.

3 Konfigurer

Følg de anvisninger, der vises
på skærmen til betjeninger.

Vælg et skærmsprog
(kun første gang).
Tryk på /-knappen for at vælge et
sprog, og tryk derefter på knappen
MENU eller .

4 Nyd det
Styr afspilning fra kompatible afspilningskilder.
Styring af afspilning fra enheden
Hurtig
tilbagespoling

Juster linsevidden.

Hold knappen nede for at
springe til forrige kapitel.

Skub knapperne til
justering af linsevidde,
indtil du kan se skærmen
tydeligt.
Efter justering skal du trykke på knappen MENU eller .

Afspilning
Tænd/
standby
Hold knappen nede for
at gå i standby.

Hurtigt
fremad

Tip
 Hvis du ikke kan se skærmen tydeligt efter justering af
linsevidden, skal du starte forfra fra "2 Bær den".
 Hvis justeringen er vanskelig, kan du prøve at skubbe
begge justeringsknapper til midterpositionen inden
justeringen.

Hold knappen nede
for at springe til
næste kapitel.

Pause
Kontroller skærmtilpasning.

Alle tre "I"-mærker og den
vandrette linje skærer hinanden.

Kontroller, at alle tre "I"-mærker og den vandrette
linje skærer hinanden, og tryk derefter på knappen
MENU eller .
Det er acceptabelt, hvis "I"-mærkerne og den vandrette
linje skærer hinanden i en anden position end midt på
skærmen.

Lydstyrke

Bemærk
Mere end et af "I"-mærkerne og
den vandrette linje skærer ikke
hinanden.

 Hvis bare et af "I"-mærkerne og den vandrette linje ikke
skærer hinanden, skal du holde op med at bruge systemet.
Yderligere oplysninger ﬁnder du i "Referencevejledning".

Følg de viste anvisninger.
Når du har læst oplysningerne, skal du trykke på
knappen MENU eller .

Bemærkninger
 Systemet kan ikke bruges til avanceret betjening
af afspilningsudstyr, f.eks. betjening af menuer.
 Betjening ved hjælp af disse knapper er kun
mulig, når "Control for HDMI" i "General Setup"
er indstillet til "On" (standardindstilling).
 Noget afspilningsudstyr kan ikke betjenes ved
hjælp af knapperne på den hovedmonterede
enhed.

Se "Referencevejledning" for nærmere oplysninger om menuindstillinger
og fastgørelse af tilbehør.
Bemærk
 Hvis du vil afhjælper en mangel på lyd, video eller 3D-afspilning, når systemet er tilsluttet en
PlayStation®3 (PS3™), kan du se anvisningerne på siden til højre for af dækslet i forbindelse
med fejlﬁnding.

