Επίλυση προβλημάτων
αναπαραγωγής ήχου, βίντεο
ή εικόνας 3D από ένα σύστημα
PlayStation® 3 (κονσόλα PS3™)

Οθόνη κεφαλής

Ενδέχεται να εμφανιστούν προβλήματα αναπαραγωγής ήχου και βίντεο
όταν αλλάζετε την έξοδο της κονσόλας PS3™ με μία από τις εξής μεθόδους.
 Αλλαγή της εξόδου του συστήματος με χρήση της λειτουργίας HDMI
pass-through του συστήματος.
 Αλλαγή της εξόδου του συστήματος με απευθείας σύνδεση της
κονσόλας PS3™ με το σύστημα, αφού πρώτα είχατε χρησιμοποιήσει
την κονσόλα PS3™ με τηλεόραση.
Σε αυτήν την περίπτωση, ενώ το σύστημα είναι ενεργοποιημένο,
απενεργοποιήστε την κονσόλα PS3™ και μετά πατήστε το κουμπί
λειτουργίας της κονσόλας PS3™ για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα (μέχρι να
ακούσετε άλλη μία φορά το ηχητικό σήμα) για να κάνετε επανεκκίνηση.

Οδηγός έναρξης

Η ονομασία “PlayStation” είναι σήμα κατατεθέν της Sony Computer
Entertainment Inc. Επίσης, η ονομασία “PS3” είναι σήμα κατατεθέν της
ίδιας εταιρείας.
Περιεχόμενα συσκευασίας

Μονάδα κεφαλής

Μονάδα
επεξεργαστή

Ακουστικά

Καλώδιο HDMI

Καλώδιο ρεύματος
(καλώδιο σύνδεσης
με το δίκτυο
ρεύματος)
Εξαρτήματα
Έγγραφα
τεκμηρίωσης

Πριν τη χρήση, ανατρέξτε επίσης στις ενότητες “Προφυλάξεις για την υγεία”
και “Προφυλάξεις” στον “Οδηγό αναφοράς”.
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Σύνδεση
Σύνδεση του εξοπλισμού αναπαραγωγής με
μια τηλεόραση.

Συσκευή αναπαραγωγής
Blu-ray DiscTM

HDMI
IN

Καλώδιο HDMI (παρέχεται)

Αν ο εξοπλισμός αναπαραγωγής σας διαθέτει
μόνο μία υποδοχή HDMI OUT, μπορείτε να
παρακολουθείτε βίντεο από τον εξοπλισμό
αναπαραγωγής στην τηλεόραση συνδέοντας την
τηλεόραση με τη μονάδα επεξεργαστή με ένα
καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας. Σε αυτήν την
περίπτωση, ορίστε τη ρύθμιση “HDMI pass-through”
στην ενότητα “General Setup” σε “On”.

Μονάδα επεξεργαστή
(Πίσω μέρος)

Σημείωση

Εφαρμόστε το δεξί καλώδιο στην εσοχή. (Σπρώχνοντας
το καλώδιο κάτω από τα δοντάκια σε διάφορα σημεία θα
σας βοηθήσει να διατηρήσετε το καλώδιο στη θέση του).

Τηλεόραση

Κονσόλα παιχνιδιών

HDMI
OUT

Εξοπλισμός
αναπαραγωγής

Σύνδεση των παρεχόμενων ακουστικών.

Περάστε το
αριστερό
καλώδιο πίσω
από το δοντάκι.

Περάστε το δεξί καλώδιο
πίσω από το δοντάκι.
Εισαγάγετε καλά το
στερεοφωνικό βύσμα
mini των ακουστικών
στην υποδοχή των
ακουστικών.

Συμβουλή
 Αν προτιμάτε, μπορείτε να
συνδέσετε τα δικά σας ακουστικά
στερεοφωνικού με βύσμα mini.

Συνδέστε το καλώδιο
ρεύματος (καλώδιο
σύνδεσης με το δίκτυο
ρεύματος) και βάλτε
το στην πρίζα.

Καλώδιο
ρεύματος
(καλώδιο
σύνδεσης με το
δίκτυο ρεύματος)
(παρέχεται)

 Η ρύθμιση HDMI pass-through δεν επιτρέπει την
ταυτόχρονη αναπαραγωγή βίντεο στην οθόνη
κεφαλής και την τηλεόραση.

Ενεργοποιήστε
το σύστημα ().
Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στη μονάδα
επεξεργαστή ανάβει με πράσινο χρώμα.

Σύνδεση της μονάδας
κεφαλής.
Μονάδα επεξεργαστή
(Πρόσοψη)

Ενεργοποιήστε τον εξοπλισμό
αναπαραγωγής ().

Μονάδα
κεφαλής
Συνέχεια στην ενότητα

2 Τοποθέτηση

Προς την
πρίζα

Η τοποθέτηση της μονάδας στο κεφάλι δεν θα σας επιτρέπει να βλέπετε έξω από τα όρια της
οθόνης. Πριν τη φορέσετε, διαβάστε ξανά τα βήματα 2 - 4 (Τοποθέτηση, Ρύθμιση και Απόλαυση),
ώστε να γνωρίζετε τη σειρά με την οποία εκτελείται η διαδικασία.

2 Τοποθέτηση

Ρυθμίστε τη θέση στο κεφάλι σας.

Για άνετη εφαρμογή

Ρυθμίστε προσεκτικά τη μονάδα προς τα αριστερά, τα δεξιά,
πάνω και κάτω για να βρείτε ποια είναι η καλύτερη θέση,
ώστε να βλέπετε το κέντρο των οθονών.

 Στηρίξτε τη μονάδα στο μέτωπό
σας και σε δύο θέσεις στο πίσω
μέρος του κεφαλιού σας.
 Δεν πρέπει να ακουμπάει στη
μύτη σας.
 Ρυθμίστε τη μονάδα, ώστε οι
οθόνες να βρίσκονται μπροστά
στα μάτια σας.

Μάτι

Σημειώσεις
 Αν η μονάδα ανιχνεύσει ότι το στήριγμα μετώπου  δεν
ακουμπά στο μέτωπό σας κατά τη διάρκεια της προβολής,
οι οθόνες θα απενεργοποιηθούν. Βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα
μετώπου εφαρμόζει καλά στο μέτωπό σας.
 Αν το στήριγμα μετώπου  είναι πολύ πίσω (προς το μέτωπό
σας), μπορεί να δυσκολεύεστε να δείτε τις οθόνες. Σε αυτήν
την περίπτωση, κρατώντας το μοχλό κλειδώματος  προς τα
αριστερά, ανασηκώστε το στήριγμα μετώπου και σπρώξτε το
προς τα μπροστά.

Οθόνη

Σφίξτε καλά τον ιμάντα κεφαλής.
Συμβουλή

Αν χρησιμοποιείτε γυαλιά μυωπίας ή φακούς επαφής, φορέστε τα ως συνήθως κατά τη χρήση της συσκευής
(με εξαίρεση τα γυαλιά πρεσβυωπίας). Λάβετε υπόψη ότι η παρακολούθηση με χρήση διεστιακών γυαλιών
δεν είναι η ιδανική.

 Το μήκος των ιμάντων για το πάνω και το κάτω μέρος του
κεφαλιού μπορεί να ρυθμιστεί. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε
στον “Οδηγό αναφοράς”.

Φορέστε τα ακουστικά.
Φορέστε το ακουστικό με τη σήμανση R στο δεξί σας αυτί
και εκείνο με τη σήμανση L στο αριστερό.

Βγάλτε τον ιμάντα κεφαλής.
Πρώτα από τη μία και μετά από την άλλη πλευρά,
κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης του
ιμάντα κεφαλής και τραβήξτε τον.

Αφαίρεση της μονάδας κεφαλής
Τοποθετήστε τη μονάδα κεφαλής
στο κεφάλι σας.

 Αφαιρέστε τα ακουστικά από τα αυτιά σας πριν βγάλετε
τη μονάδα κεφαλής.
 Πατήστε τα κουμπιά απελευθέρωσης ιμάντων στις δύο
πλευρές και τραβήξτε τη μονάδα ανασηκώνοντάς την
παράλληλα.

Χαμηλώστε τον ιμάντα για το κάτω μέρος του
κεφαλιού στη βάση του κεφαλιού σας.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη για
τις λειτουργίες.

3 Ρύθμιση

Επιλέξτε γλώσσα οθόνης
(μόνο την πρώτη φορά).
Πατήστε το κουμπί / για να
επιλέξετε γλώσσα και μετά πατήστε
το κουμπί MENU ή .

4 Απόλαυση
Έλεγχος αναπαραγωγής από συμβατές πηγές
αναπαραγωγής.
Έλεγχος αναπαραγωγής από τη μονάδα

Ρυθμίστε την απόσταση μεταξύ
των φακών.
Ολισθήστε κάθε στοιχείο
ρύθμισης της απόστασης
των φακών μέχρι να
βλέπετε καθαρά και τις δύο οθόνες.
Μετά τη ρύθμιση, πατήστε το κουμπί MENU ή το
κουμπί .

Γρήγορη κίνηση
πίσω

Αναπαραγωγή

Κρατήστε πατημένο το
κουμπί για να επιστρέψετε
στην προηγούμενη ενότητα.

Ενεργοποίηση/
αναμονή
Κρατήστε πατημένο
το κουμπί για να
θέσετε το σύστημα σε
κατάσταση αναμονής.

Γρήγορη
κίνηση εμπρός

Συμβουλές
 Αν δεν βλέπετε καθαρά την οθόνη αφού ρυθμίσετε την
απόσταση των φακών, επαναλάβετε τη διαδικασία από
την ενότητα “2 Τοποθέτηση”.
 Αν δυσκολεύεστε με τη ρύθμιση, δοκιμάστε να ολισθήσετε
και τα δύο στοιχεία ρύθμισης στην κεντρική θέση πριν
τη ρύθμιση.

Κρατήστε πατημένο
το κουμπί για να
μεταβείτε στην
επόμενη ενότητα.

Παύση

Έλεγχος ευθυγράμμισης οθόνης.
Και οι τρεις ενδείξεις “Ι” τέμνονται
με την οριζόντια γραμμή.

Σημειώσεις

Ήχος

Επιβεβαιώστε και τις τρεις ενδείξεις “I” και την
οριζόντια γραμμή και μετά πατήστε το κουμπί
MENU ή .
Οι ενδείξεις “Ι” μπορούν να τέμνονται με την
οριζόντια γραμμή σε θέση διαφορετική από το
κέντρο της οθόνης.
Σημείωση

Περισσότερες από μία από τις
ενδείξεις “I” δεν τέμνονται με την
οριζόντια γραμμή.

 Αν έστω και μία από τις ενδείξεις “I” και η οριζόντια
γραμμή δεν τέμνονται, διακόψτε τη χρήση του συστήματος.
Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στον “Οδηγό αναφοράς”.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Αφού διαβάσετε τις πληροφορίες, πατήστε το κουμπί
MENU ή το κουμπί .

 Το σύστημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
σύνθετο έλεγχο εξοπλισμού αναπαραγωγής,
όπως είναι οι λειτουργίες μενού.
 Ο έλεγχος με χρήση αυτών των κουμπιών είναι
εφικτός όταν η επιλογή “Control for HDMI” στην
ενότητα “General Setup” είναι ρυθμισμένη στο
“On” (προεπιλεγμένη ρύθμιση).
 Ορισμένοι τύποι εξοπλισμού αναπαραγωγής
δεν μπορούν να ελεγχθούν από τα κουμπιά στη
μονάδα κεφαλής.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων μενού
και τη σύνδεση εξαρτημάτων, ανατρέξτε στον “Οδηγό αναφοράς”.
Σημείωση
 Για να επιλύσετε ένα πρόβλημα αναπαραγωγής ήχου, βίντεο ή εικόνας 3D όταν το σύστημα είναι
συνδεδεμένο σε ένα σύστημα PlayStation®3 (κονσόλα PS3™), ανατρέξτε στις οδηγίες στη δεξιά
σελίδα του εξωφύλλου για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

