Audio, video vai 3D
atskaņošanas no PlayStation ®3
(PS3™) iztrūkuma novēršana
Uz galvas liekams displejs

Sākšanas norādījumi

Audio un video problēmas var rasties, ar kādu no šiem paņēmieniem
mainot PS3™ izvadi.
 Izvade uz šo sistēmu mainīta, izmantojot sistēmas HDMI tranzīta
funkciju.
 Izvade uz šo sistēmu mainīta, tieši savienojot izmantojot PS3™ un
šo sistēmu pēc PS3™ izmantošanas ar televizoru.
Šādā gadījumā, kad ieslēgta sistēma, izslēdziet PS3™ un pēc tam
turiet nospiestu PS3™ barošanas pogu vismaz 5 sekundes (līdz atskan
vēl viens signāls), lai to restartētu.

PlayStation ir Sony Computer Entertainment Inc. reģistrēta preču zīme.
Arī PS3 ir tā paša uzņēmuma preču zīme.
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Savienošana
Savienojiet atskaņošanas iekārtu un televizoru.

Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas.
Ievietojiet gropē labo vadu. (Vada
ievietošana zem vairākās vietās esošajiem
izciļņiem palīdzēs to noturēt savā vietā.)
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TV
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IN
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Ja jūsu atskaņošanas iekārtai ir tikai viena ligzda
HDMI OUT, televizorā joprojām varat skatīties video
no atskaņošanas iekārtas, savienojot televizoru ar
procesora bloku ar ātrdarbīga HDMI kabeļa palīdzību.
Šādā gadījumā izvēlnē General Setup iestatiet opcijas
HDMI pass-through vērtību On.

Piezīme

Procesora bloks
(aizmugure)

 HDMI tranzīts neļauj vienlaikus atskaņot video
uz galvas liekamajā ierīcē un televizorā.

Ievietojiet labo vadu
aiz izciļņa.

Ievietojiet kreiso
vadu aiz izciļņa.
Austiņu stereo
minispraudni
pilnībā ievietojiet
austiņu ligzdā.

Padoms
 Ja vēlaties, šo vietā varat pievienot
savas stereo minispraudņa austiņas.

Pievienojiet ierīces
maiņstrāvas barošanas
vadu (elektroenerģijas
tīkla pievadu) un
iespraudiet to rozetē.

Maiņstrāvas
barošanas vads
(elektroenerģijas
tīkla pievads, iekļauts
komplektācijā)

Ieslēdziet sistēmu ().
Tagad procesora bloka strāvas indikators deg
zaļā krāsā.

Pievienojiet uz galvas
liekamo ierīci.
Procesora bloks
(priekšpuse)

Ieslēdziet atskaņošanas iekārtu ().
Uz galvas
liekamā ierīce
Turpinājums sadaļā

2 Uzlikšana

Uz sienas
rozeti

2 Uzlikšana

Uzliekot ierīci, vairs neredzēsit, kas notiek ārpus tās. Pirms to uzliekat, pārskatiet 2.–4. darbību
(Uzlikšana, Iestatīšana un Izbaudiet), lai zinātu, kā rīkoties.

Regulējiet novietojumu uz galvas.

Ērtai sēžai

Uzmanīgi noregulējiet ierīci pa kreisi, pa labi, uz augšu un
uz leju, lai atrastu vislabāko novietojumu, kurā skatāties
ekrānu centrā.

 Atbalstiet ierīci ar pieri un divās
vietās galvas aizmugurē.
 Nebalstiet pret degunu.
 Regulējiet ierīci tā, lai ekrāni atrastos
pret acīm.

Acs

Piezīmes
 Ja skatīšanās laikā ierīce konstatē, ka pieres balsts  nebalstās
pret jūsu pieri, ekrāni tiek deaktivizēti. Pārliecinieties, vai pieres
balsts piekļaujas cieši pierei.
 Ja pieres balsts  ir pārāk tālu atpakaļ (attiecībā pret pieri),
iespējams, būs grūti skatīties ekrānos. Šādā gadījumā, turot
ﬁksēšanas sviru  pastumtu pa kreisi, paceliet pieres balstu
un pabīdiet to uz priekšu.

Ekrāns

Cieši pievelciet galvas siksniņu.

Ja parasti lietojat brilles vai kontaktlēcas, skatīšanās laikā lietojiet tās kā parasti (izņemot lasīšanas brilles).
Ievērojiet, ka skatīšanās ar bifokālām brillēm var nebūt piemērota.

Padoms
 Augšējās un apakšējās galvas siksniņas garumu var regulēt.
Detalizētu informāciju skatiet uzziņu rokasgrāmatā.

Ielieciet austiņas.
Izvelciet galvas siksniņu.

Ar R apzīmēto austiņu ievietojiet labajā ausī, bet ar
L apzīmēto — kreisajā.

Vienā vai otrā pusē turiet nospiestu siksniņas
atbrīvošanas pogu un izvelciet galvas siksniņu.

Uzlieciet uz galvas liekamo ierīci.

Lai noņemtu uz galvas liekamo ierīci
 Pirms noņemat uz galvas liekamo ierīci, izņemiet no ausīm
austiņas.
 Turiet abās pusēs esošās siksniņas atbrīvošanas pogas un
pavelciet ierīci uz priekšu, vienlaikus ceļot to uz augšu.

Nolaidiet apakšējo galvas siksniņu līdz galvas
pamatnei.

3 Iestatīšana

Izpildiet ekrānā redzamos
darbināšanas norādījumus.

Izvēlieties displeja valodu
(tikai pirmajā reizē).

4 Izbaudiet
Vadiet atskaņošanu no saderīgiem atskaņošanas
avotiem.

Spiediet pogu /, lai izvēlētos valodu,
un pēc tam nospiediet pogu MENU vai .

Atskaņošanas vadīšana no ierīces
Ātra attīšana

Atskaņot

Turiet nospiestu šo
pogu, lai pārlēktu uz
iepriekšējo nodaļu.

Regulējiet lēcu plētumu.
Bīdiet katras lēcas plētuma
regulētāju, līdz abi ekrāni
ir skaidri saskatāmi.
Pēc regulēšanas nospiediet pogu MENU vai .

Leslēgt/
gaidstāve
Turiet nospiestu šo
pogu, lai pārslēgtos
gaidstāves režīmā.

Padomi
 Ja pēc lēcu plētuma regulēšanas ekrāns nav skaidri
saskatāms, sāciet atkal ar sadaļu “2 Uzlikšana”.
 Ja ir grūti regulēt, mēģiniet pirms regulēšanas abus
regulētājus novietot centrālajā stāvoklī.

Ātra patīšana
Turiet nospiestu šo
pogu, lai pārlēktu uz
nākamo nodaļu.

Pauze
Pārbaudiet displeju līdzinājumu.
Visas trīs atzīmes I un horizontālā
līnija krustojas.

Pārliecinieties, vai visas trīs atzīmes I krustojas ar
horizontālo līniju, un nospiediet pogu MENU vai .
Ir pieņemami, ja atzīmes I un horizontālā līnija
krustojas pozīcijā, kas neatbilst ekrāna centram.

Skaļums

Piezīme

Vairākas atzīmes I un horizontālā
līnija nekrustojas.

 Pat, ja viena atzīme I un horizontālā līnija nekrustojas,
pārtrauciet šīs sistēmas lietošanu. Detalizētu informāciju
skatiet uzziņu rokasgrāmatā.

Izpildiet redzamos norādījumus.
Pēc informācijas izlasīšanas nospiediet pogu
MENU vai .

Piezīmes
 Šo sistēmu nevar izmantot uzlabotajai
atskaņošanas iekārtu vadībai, piemēram, izvēļņu
darbību veikšanai.
 Vadība ar šīm pogām ir iespējama tikai tad, ja
izvēlnes General Setup opcijai Control for HDMI
ir iestatīta vērtība On (noklusējuma iestatījums).
 Dažas atskaņošanas iekārtas nevar vadīt,
izmantojot uz galvas liekamās ierīces pogas.

Detalizētu informāciju par izvēlnes iestatījumu konﬁgurēšanu un
piederumu pievienošanu skatiet uzziņu rokasgrāmatā.
Piezīme
 Lai novērstu audio, video vai 3D atskaņošanas iztrūkumu, kad sistēma ir savienota ar PlayStation®3
(PS3™), skatiet norādījumus par problēmu novēršanu lappusē pa labi no vāka.

