Heli, video või 3D-taasesituse
PlayStation ® 3-st (PS3™)
puudumise lahendamine
Pea külge kinnitatav ekraan

Heli ja videoga seonduvad probleemid võivad ilmneda PS3™ väljundi
muutmisel ühel järgmisel viisil.
 Süsteemi väljundit muudeti süsteemi HDMI siirdesageduse
funktsiooni abil.
 Süsteemi väljundit muudeti PS3™ ja selle süsteemi otse
ühendamisel pärast PS3™ koos teleriga kasutamist.
Sellisel juhul lülitage, kui süsteem on sisse lülitatud, PS3™ välja ja
seejärel hoidke selle taaskäivitamiseks PS3™ toitenuppu vähemalt
5 sekundit all (kuni kuulete uut piiksu).
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Ühendamine
Ühendage taasesitusseade ja teler.

Ühendage kaasasolevad kõrvaklapid.
Paigutage parem juhe soonde. (Juhtme
voltimine mitmest kohast aasade alt aitab
juhet paigal hoida.)

Blu-ray DisciTM mängija
Teler

Mängukonsool

HDMI
OUT

Taasesitusseade

HDMI
IN

Libistage parem juhe
aasa tagant läbi.

Libistage vasak juhe
aasa tagant läbi.
HDMI-kaabel (kaasas)

Kui taasesitusseadmes on ainult üks HDMI OUT pistik,
saate ikka vaadata videot teleri taasesitusseadmest,
ühendades teleri kiire HDMI-kaabli abil
protsessorseadmega. Sel juhul määrake jaotises
„General Setup” valik „HDMI pass-through”
olekusse „On”.

Protsessorseade (tagaosa)

Märkus
 HDMI siirdesagedus ei luba samaaegset video
taasesitust pea külge kinnitatavas seadmes ja teleris.

Sisestage kõrvaklappide
stereo-minipistik
täielikult kõrvaklappide
pistikusse.

Ühendage seadme
vahelduvvoolu
toitejuhe (toiteallikas)
ja ühendage see
vooluvõrguga.

Nõuanne
 Soovi korral saate ühendada enda
stereo-minipistikuga kõrvaklapid.

Seinakontakti
Vahelduvvoolu
toitejuhe
(toiteallikas)
(kaasas)

Lülitage süsteem
sisse ().

Ühendage pea külge
kinnitatav seade.

Protsessorseadme toitenäidik põleb nüüd
roheliselt.

Protsessorseade
(esiosa)

Lülitage taasesitusseade sisse ().
Pea külge
kinnitatav seade
Jätkub punktis

2 Paigaldamine

Seadme kasutamisel ei näe te väljaspool ekraani toimuvat. Enne seadme
kasutamist vaadake üle etapid 2–4 (Paigaldamine, Seadistamine ja Nautimine),
et teaksite, mis järjekorras tuleb toimingud teha.

2 Paigaldamine

Reguleerige seadme asendit.

Mugavaks sobivuseks

Reguleerige seadet ettevaatlikult vasakule, paremale, üles
ja alla, et leiaksite parima asendi ekraanide keskpunkti
vaatamiseks.

 Toestage seade oma laubaga ja
kahe asendiga pea tagaosas.
 Ärge laske sel ninale vajuda.
 Reguleerige seadet nii, et ekraanid
on silmade ees.

Silm

Märkused
 Kui seade tuvastab, et laubatugi  ei ole vaatamise ajal vastu teie
laupa, lülituvad ekraanid välja. Veenduge, et laubatugi on kindlalt
vastu laupa.
 Kui laubatugi  on liiga taga (lauba suunas), võib ekraanide
vaatamine olla ebamugav. Sel juhul tõmmake lukustushooba 
vasakule, tõstke laubatugi üles ja liigutage seda ettepoole.

Ekraan

Pingutage peapaela.

Kui kannate tavaliselt prille või kontaktläätsesid, kandke neid tavapäraselt edasi (erandiks on lugemisprillid).
Pange tähele, et bifokaalprillidega võib vaatamiskvaliteet olla optimaalsest väiksem.

Nõuanne
 Peapaela ülemise ja alumise rihma pikkust saab reguleerida.
Üksikasju vaadake viitejuhendist.

Paigaldage kõrvaklapid.
Tõmmake välja peapael.

Pange R-tähega tähistatud kõrvaklapp paremasse ja
L-tähega kõrvaklapp vasakusse kõrva.

Hoidke ühel ja seejärel teisel küljel all peapaela
vabastamise nuppu ja tõmmake peapael välja.

Asetage pea külge kinnitatav seade
oma pea peale.

Pea külge kinnitatava seadme
eemaldamine
 Enne pea külge kinnitatava seadme äravõtmist eemaldage
kõrvaklapid kõrvadest.
 Hoidke mõlematel külgedel paela vabastusnuppe ja
tõmmake seadet selle äravõtmisel ettepoole.

Paigutage alumine peapaela rihm kuklasse.

3 Seadistamine

Järgige ekraanil
kuvatavaid
kasutusjuhendeid.

Valige kuvamiskeel (ainult esimesel
kasutuskorral).

4 Nautimine
Juhtige taasesitust ühilduvate
taasesitusallikate kaudu.

Vajutage keele valimiseks nuppe /,
seejärel vajutage nuppu MENU või .

Taasesituse juhtimine seadme kaudu
Tagasikerimine
Eelmisesse peatükki
siirdumiseks hoidke
nuppu all.

Reguleerige objektiivide vahet.
Libistage kumbagi
objektiivide vahe
reguleerijat seni, kuni näete
mõlemat ekraani selgelt.
Pärast reguleerimist vajutage nuppu MENU või .

Esitamine
Toide sees/
ootel
Ooterežiimi
minemiseks hoidke
nuppu all.

Nõuanded

Edasikerimine

 Kui te ei näe pärast objektiivide vahe reguleerimist ekraani
selgelt, alustage uuesti toimingust „2 Paigaldamine”.
 Kui reguleerimine valmistab raskusi, siis proovige enne
reguleerimist libistada mõlemad reguleerijad kesksesse
asendisse.

Järgmisesse peatükki
siirdumiseks hoidke
nuppu all.

Peatamine
Kontrollige ekraani joondust.
Kõik kolm märki „I” ja
horisontaaljoon lõikuvad.

Veenduge, et horisontaaljoon ja kõik kolm märki „I”
lõikuvad ning vajutage nuppu MENU või .
Märgid „I” ja horisontaaljoon võivad lõikuda ka muus
asendis kui ekraani keskel.

Helitugevus

Märkus
 Kui mõni märk „I” ja horisontaaljoon ei lõiku, lõpetage
süsteemi kasutamine. Üksikasju vaadake viitejuhendist.

Märkused
 Süsteemi ei saa kasutada täpsemaks
taasesitusseadme juhtimiseks, nt menüüde
kasutamiseks.
 Nende nuppudega juhtimine on võimalik vaid siis,
kui jaotises „General Setup” on valik „Control for
HDMI” seatud olekusse „On” (vaikeseade).
 Mõnda taasesitusseadet ei saa pea külge
kinnitatava seadme nuppude abil juhtida.

Rohkem kui üks märk „I” ja
horisontaaljoon ei lõiku.

Järgige kuvatavaid juhiseid.
Pärast teabe lugemist vajutage nuppu MENU või .

Lisateavet menüüseadistuste konﬁguratsiooni ja tarvikute paigaldamise
kohta vaadake viitejuhendist.
Märkus
 Kui seade on ühendatud PlayStation®3-ga (PS3™) ja puudub heli, video või 3D-taasesitus, siis
vaadake tõrkeotsingu juhiseid kaanest paremale jäävalt lehelt.

