Åtgärda brist på ljud, video
eller 3D-uppspelning från en
PlayStation ® 3 (PS3™)
Huvudmonterad display

Ljud- och videoproblem kan uppstå om du har ändrat utmatningen
för PS3™ med någon av följande metoder.
 Utmatningen till det här systemet har ändrats med systemets
HDMI pass-through-funktion.
 Utmatningen till det här systemet har ändrats genom att ansluta
PS3™ och systemet direkt efter det att PS3™ har använts
med en tv.
I så fall stänger du av PS3™ medan systemet är påslaget. Håll sedan
ned strömknappen på PS3™ i minst fem sekunder (tills du hör
ytterligare en ljudsignal) för att starta om.
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"PlayStation" är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Computer
Entertainment Inc. Även "PS3" är ett varumärke som tillhör samma företag.
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Anslut
Anslut uppspelningsutrustningen och en tv.

Anslut de medföljande hörlurarna.
Passa in den högra sladden i spåret.
(Stoppa in sladden under ﬂikarna på ﬂera
ställen så att den sitter ordentligt på plats.)

Blu-ray DiscTM-spelare
Tv

Spelkonsol

HDMI
OUT

Uppspelningsutrustning

HDMI
IN

HDMI-kabel (medföljer)

Även om uppspelningsutrustningen har bara
ett HDMI OUT-uttag kan du ändå titta på video
från uppspelningsutrustningen på tv:n genom
att ansluta tv:n till processorenheten med en
HDMI-höghastighetskabel. Ställ i så fall in HDMI
pass-through i General Setup på On.

Processorenhet (baksida)
Obs!

Placera den
vänstra sladden
bakom ﬂiken.

Placera den högra
sladden bakom ﬂiken.
Sätt in
stereohörlurarnas
minikontakt helt
i hörlursuttaget.

Anslut nätsladden
och sätt i den
i vägguttaget.

Tips!
 Du kan ansluta andra stereohörlurar
med minikontakt om du föredrar det.

Nätsladd
(medföljer)

Till ett
vägguttag

 Funktionen HDMI pass-through möjliggör
inte samtidig videouppspelning på den
huvudmonterade enheten och tv:n.

Slå på systemet ().
Anslut den
huvudmonterade
enheten.

Strömindikatorn på processorenheten lyser
nu grönt.

Processorenhet
(framsida)

Starta uppspelningsutrustningen ().
Huvudmonterad
enhet
Fortsättning i

2 Sätt på dig enheten

När du har på dig enheten kan du inte se utanför skärmvisningen. Innan du tar
på dig enheten bör du gå igenom steg 2–4 (Sätt på dig enheten, Ställ in och Titta,
lyssna och spela) så att du känner till ordningsföljden.

2 Sätt på dig enheten

Justera positionen på huvudet.

För bekväm passform

Justera enheten försiktigt åt vänster, åt höger, uppåt och
nedåt för att hitta den bästa positionen så att du kan se
mitten av skärmarna.

 Stöd enheten med pannan och två
punkter på bakhuvudet.
 Låt den inte vila på näsan.
 Justera enheten så att skärmarna
är framför ögonen.

Öga

Obs!
 Om enheten registrerar att pannstödet  inte har kontakt med
pannan när du tittar inaktiveras skärmarna. Se till att pannstödet
vilar ordentligt mot pannan.
 Om pannstödet  är för långt bakåt (mot pannan) kan det vara
svårt att se skärmarna. Håll i så fall låsreglaget  åt vänster
samtidigt som du lyfter pannstödet och trycker det framåt.

Dra åt huvudbandet ordentligt.

Skärm

Tips!
Om du normalt använder glasögon eller kontaktlinser ska du bära dem som vanligt när du använder enheten
(utom när det gäller läsglasögon). Observera att om du använder progressiva glas kan det vara mindre optimalt.

 Du kan justera längden på det övre och det nedre huvudbandet.
Mer information ﬁnns i referensguiden.

Sätt på dig hörlurarna.
Sätt in hörluren som är markerad med R i höger öra och
hörluren som är markerad med L i vänster öra.

Dra ut huvudbandet.
Håll frigöringsknappen intryckt och dra ut
huvudbandet på en sida i taget.

Placera den huvudmonterade
enheten på huvudet.

Ta av den huvudmonterade enheten
 Ta ut hörlurarna ur öronen innan du tar av den
huvudmonterade enheten.
 Håll in frigöringsknapparna för bandet på båda sidorna
och dra enheten framåt samtidigt som du lyfter av den.

Dra ned det nedre huvudbandet mot huvudets bas.

3 Ställ in

Följ anvisningarna som visas
på skärmen.

Välj ett visningsspråk
(endast första gången).
Tryck på /-knappen för att välja
språk och tryck sedan på MENU- eller
-knappen.

4 Titta, lyssna och spela
Styr uppspelningen från kompatibla källor.
Styra uppspelningen från enheten
Spela upp

Snabbspola
bakåt
Håll ned knappen för att
gå till föregående kapitel.

Justera avståndet mellan linserna.
Skjut båda
avståndsreglagen
tills du kan se båda
skärmarna tydligt.
När justeringen är klar trycker du på MENU-knappen
eller -knappen.

Håll ned knappen för
att aktivera viloläge.

Snabbspola
framåt

Tips!

Håll ned knappen för
att gå till nästa kapitel.

 Om du inte kan se skärmen tydligt när du har justerat
avståndet mellan linserna börjar du om från 2 Sätt på
dig enheten.
 Om det är svårt att justera kan du pröva att skjuta båda
reglagen till mittpositionen innan du justerar avståndet.

Pausa
Volym

Kontrollera skärminriktningen.
Alla tre I-markeringarna korsas
av den horisontella linjen.

 Om någon av I-markeringarna inte korsas av den
horisontella linjen bör du sluta att använda systemet.
Mer information ﬁnns i referensguiden.

Obs!
 Systemet kan inte användas för avancerad
styrning av uppspelningsutrustning, t.ex.
menyåtgärder.
 Det går bara att styra dessa knappar om
Control for HDMI i General Setup är inställt
på On (standardinställning).
 Inte all uppspelningsutrustning kan styras med
knapparna på den huvudmonterade enheten.

Kontrollera att alla I-markeringarna korsas av
den horisontella linjen och tryck på MENU- eller
-knappen.
Det är godtagbart om I-markeringarna korsas av
den horisontella linjen på andra ställen än mitten.
Obs!

Fler än en av I-markeringarna
korsas inte av den
horisontella linjen.

På/viloläge

Information om hur du konﬁgurerar menyinställningar och ansluter
tillbehör ﬁnns i referensguiden.
Obs!

Följ anvisningarna som visas.
När du har läst informationen trycker du på MENUeller -knappen.

 Åtgärda brist på ljud, video eller 3D-uppspelning när systemet är anslutet till en PlayStation®3
(PS3™) genom att följa anvisningarna för felsökning på sidan till höger om omslaget.

