Äänen, videon tai 3D-toiston
puuttumisen korjaaminen
PlayStation®3 (PS3™)
-järjestelmästä

Head Mounted Display

Ääni- ja video-ongelmia saattaa esiintyä, jos PS3™-järjestelmän
lähtöasetusta vaihdetaan seuraavilla tavoilla.
 Lähtö vaihdetaan tähän laitteeseen käyttämällä laitteen HDMI
pass-through -toimintoa.
 Lähtö vaihdetaan tähän laitteeseen liittämällä PS3™ ja tämä laite
suoraan toisiinsa sen jälkeen, kun PS3™-järjestelmää käytettiin
TV:n kanssa.
Tässä tapauksessa katkaise PS3™-järjestelmän virta, kun tämä laite
on toiminnassa, ja käynnistä PS3™ sitten uudelleen painamalla sen
virtapainiketta ainakin 5 sekuntia (kunnes kuulet toisen äänimerkin).

Aloitusopas

PlayStation on Sony Computer Entertainment Inc:n rekisteröity
tavaramerkki. Myös PS3 on saman yrityksen tavaramerkki.
Pakkauksen sisältö

Silmikkonäyttö

Prosessori

Kuulokkeet

HDMI-kaapeli

Verkkovirtajohto
Lisävarusteet
Käyttöohjeet

Lue ennen käyttöä myös viiteoppaan kappaleet Terveyttä koskevat varoitukset
ja Yleiset turvaohjeet.
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Liitännät
Kytke toistolaite TV:hen.

Liitä mukana toimitetut kuulokkeet.
Sovita oikea johto uraan. (Johdon
asettaminen kielekkeiden alle useasta
kohdasta auttaa pitämään sen paikallaan.)

Blu-ray DiscTM -soitin
TV

Pelikonsoli

HDMI
OUT

Toistolaite

HDMI
IN

Pujota oikea johto
kielekkeen alta.

Pujota vasen johto
kielekkeen alta.
HDMI-kaapeli (vakiovaruste)

Jos toistolaitteessa on vain yksi HDMI OUT -liitäntä,
voit silti katsoa toistolaitteen videosisältöä televisiosta
kytkemällä television prosessoriin High-Speed HDMI
-kaapelilla. Valitse tällöin General Setup -valikon
HDMI pass-through -asetukseksi On.

Prosessori (musta)
Huomautus

Aseta kuulokkeiden
stereominiliitin tiukasti
kuulokeliitäntään.

Liitä verkkovirtajohto
ja kytke se
pistorasiaan.

Vihje
 Voit halutessasi liittää laitteeseen
muut stereokuulokkeet, joissa on
miniliitin.

Pistorasiaan
Verkkovirtajohto
(vakiovaruste)

 HDMI pass-through -toiminto ei mahdollista
videosisällön toistamista samanaikaisesti
silmikkonäytöllä ja televisiolla.

Kytke virta
laitteeseen ().

Liitä silmikkonäyttö.

Prosessorin virtailmaisin syttyy vihreänä.

Prosessori (etuosa)

Kytke virta toistolaitteeseen ().
Silmikkonäyttö
Jatkuu kohdassa

2 Käyttö

2 Käyttö

Laitteen käyttö estää sinua näkemästä näytön ulkopuolelle. Ennen kuin asetat laitteen päähän,
kertaa kohdat 2–4 (Käyttö, Asetukset ja Nauti toistosta), jotta opit käyttötoimintojen järjestyksen.

Säädä laitteen asentoa päässäsi.

Mukavan sovituksen
aikaansaamiseksi

Säädä tarkasti laitetta vasemmalta ja oikealta puolelta sekä
ylä- ja alapuolelta, jotta löydät parhaan asennon näyttöjen
keskikohdan katselua varten.

 Tue laite otsan kohdalta ja kahdesta
kohtaa takaraivoa.
 Älä aseta laitetta nenän päälle.
 Säädä laitetta niin, että näytöt
tulevat silmien eteen.

Silmä

Huomautuksia
 Jos laite havaitsee, että otsatuki  ei ole kosketuksessa otsaan
katselun aikana, näyttöruudut poistuvat käytöstä. Varmista,
että otsatuki pysyy tukevasti kosketuksessa otsan kanssa.
 Jos otsatuki  on liian takana (lähellä otsaa), näyttöruutujen
katselu voi olla hankalaa. Tässä tilanteessa nosta otsatukea
ja paina sitä eteenpäin painamalla samalla lukitusvipua 
vasemmalle.

Kiristä panta kunnolla.

Näyttö

Vihje

Jos käytät tavallisesti silmälaseja tai piilolinssejä, käytä niitä tavalliseen tapaan tämän laitteen käytön aikana (paitsi
lukulaseja). Kaksiteholasien käyttö ei tuota parasta mahdollista katseluelämystä.

 Ylä- ja alapannan pituus on säädettävissä. Lisätietoja on
viiteoppaassa.

Aseta kuulokkeet korville.
Aseta oikeaan korvaa kuulokeosa, jossa on R-merkintä, ja
vasempaan korvaan kuulokeosa, jossa on L-merkintä.

Vedä panta ulos.
Pidä pannan irrotuspainiketta painettuna
vuoroin kummaltakin puolelta, jotta saat
pannan vedettyä ulos.

Silmikkonäytön ottaminen
pois päästä

Aseta silmikkonäyttö päähän.
Aseta pannan alahihna pääsi alaosaan.

3 Asetukset

Tee tarvittavat toiminnot
noudattamalla näytössä
näkyviä ohjeita.

Valitse näyttökieli (vain
ensimmäisellä käyttökerralla).

 Poista kuulokkeet korvilta ennen silmikkonäytön ottamista
pois päästä.
 Paina pannan irrotuspainikkeita laitteen molemmilta
puolilta ja vedä laitetta eteenpäin, samalla kun nostat
sen irti.

4 Nauti toistosta
Voit ohjata toistoa yhteensopivista
toistolähteistä.

Valitse kieli painamalla /-painiketta
ja paina sitten MENU- tai -painiketta.

Toiston ohjaaminen tästä laitteesta
Pikasiirto taaksepäin
Pidä painiketta painettuna,
kun haluat siirtyä edelliseen
jaksoon.

Säädä linssien väli.
Säädä kumpaakin linssien
välin säädintä, kunnes
näet molemmat näytöt
selkeästi.
Kun säätö on tehty, paina MENU-painiketta tai
-painiketta.

Pikasiirto
eteenpäin

 Ellet pysty näkemään näyttöä selkeänä sen jälkeen, kun
linssit on säädetty, aloita uudelleen kohdasta 2 Käyttö.
 Jos säätäminen on hankalaa, kokeile siirtää molemmat
säätimet keskiasentoon ennen säätämistä.

Pidä painiketta
painettuna, kun haluat
siirtyä seuraavaan
jaksoon.

Tauko

Tarkista näytön kohdistus.

Kaikki kolme I-merkkiä ja vaakaviiva
leikkaavat toisensa.

Äänenvoimakkuus

Huomautuksia
 Laitetta ei voi käyttää edistyneisiin
toistolaitetoimintoihin, kuten valikkotoimintoihin.
 Näillä painikkeilla voi ohjata toimintoja vain silloin,
kun General Setup -valikon Control for HDMI
-asetukseksi on On (oletusasetus).
 Joitakin toistolaitetoimintoja ei voi ohjata
silmikkonäytön painikkeiden avulla.

Huomautus
Useampi kuin yksi I-merkeistä ja
vaakaviiva eivät leikkaa toisiaan.

Virta/
valmiustila
Pidä painiketta
painettuna, kun
haluat siirtää laitteen
valmiustilaan.

Vihjeitä

Varmista, että kaikki kolme I-merkkiä ja vaakaviiva
leikkaavat toisiaan, ja paina sitten MENU- tai
-painiketta.
Säätö on vielä oikein, jos I-merkit ja vaakaviiva
leikkaavat toisiaan muualla kuin näytön
keskikohdassa.

Toisto

 Jos I-merkit ja vaakaviiva eivät leikkaa toisiaan, keskeytä
laitteen käyttö. Lisätietoja on viiteoppaassa.

Noudata näytettyjä ohjeita.

Lisätietoja asetusvalikon asetuksista ja lisävarusteiden liittämisestä on
viiteoppaassa.
Huomautus

Paina ohjeiden lukemisen jälkeen MENU- tai
-painiketta.

 Vianmääritysohjeita ääni-, video- tai 3D-toisto-ongelmien ratkaisemiseksi, kun laite on liitetty
PlayStation®3 (PS3™) -järjestelmään, on kansilehden oikealla puolella olevalla sivulla.

