PlayStation ®3 (PS3™)
kullanılırken ses, video olmaması
veya 3B oynatma yapılamaması
sorunun çözülmesi

3B Gözlük

PS3™ çıkışı aşağıdakilerden biriyle değiştirildiğinde ses ve video
sorunları görülebilir.
 Bu sisteme gelen çıkışın sistemin HDMI geçiş işlevi kullanılarak
değiştirilmesi.
 Bu sisteme gelen çıkışın PS3™, TV ile kullanıldıktan sonra PS3™
ve bu sistem doğrudan bağlanarak değiştirilmesi.
Bu durumda, sistem açıkken, PS3™'ü kapatın ve yeniden başlatmak
için PS3™'ün güç düğmesini en az 5 saniye boyunca (başka bir bip
sesi duyana kadar) basılı tutun.
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Bağlama
Oynatma cihazını ve TV'yi bağlayın.

Cihazla birlikte verilen kulaklığı takın.
Sağdaki kabloyu oluğa takın. (Kabloyu
birkaç yerdeki tırnakların altına sıkıştırmak
kabloyu yerinde tutmaya yardımcı olur.)

Blu-ray DiscTM oynatıcı
TV

Oyun konsolu

HDMI
OUT

Oynatma Cihazı

HDMI
IN
HDMI kablosu (cihazla
birlikte verilmiştir)

Oynatma cihazınızda yalnızca bir adet HDMI OUT
jakı varsa bile, televizyonu işlemci birimine Yüksek
Hızlı HDMI kablosu ile bağlayarak televizyonda
oynatma cihazındaki videoları izleyebilirsiniz.
Bu durumda, “General Setup”taki “HDMI passthrough”yu “On” olarak ayarlayın.

İşlemci birimi (Arka)

Not

Soldaki kabloyu
tırnağın arkasından
geçirin.

Sağdaki kabloyu tırnağın
arkasından geçirin.
Kulaklığın stereo mini
ﬁşini kulaklık jakına
tamamen sokun.

İpucu
 İsterseniz bunun yerine kendi stereo
mini ﬁşli kulaklığınızı takabilirsiniz.

Birimin AC güç
kablosunu (şebeke
kablosu) bağlayın
ve ﬁşini takın.

Prize
AC güç kablosu
(şebeke kablosu)
(cihazla birlikte verilmiştir)

 HDMI geçişi, 3B gözlük ve TV’de eş zamanlı
video oynatmayı etkinleştirmez.

Sistemi açın ().
İşlemci birimindeki güç göstergesi artık yeşil
renkte yanar.

3B gözlüğü bağlayın.
İşlemci birimi (Ön)

Oynatma cihazını açın ().
3B gözlük

Devamı

2 Takma bölümündedir

2 Takma

Birimi takmak ekranın dışını görmenizi engeller. Birimi takmadan önce, işlem sırasını öğrenmek için 2 – 4.
(Takma, Kurulum ve Keyﬁni Çıkarın) adımları gözden geçirmeye biraz zaman ayırın.

Kafanızın üzerinde konumu ayarlayın.

Rahat Bir Kullanım İçin

Ekranların merkezini izlemek için en iyi konumu bulmak
üzere birimi dikkatlice sola, sağa, yukarıya ve aşağıya
doğru ayarlayın.

 Birimi alnınızla ve kafanızın
arkasındaki iki konumla
destekleyin.
 Burnunuza dayamayın.
 Birimi, ekranlar gözlerinizin
önünde olacak şekilde ayarlayın.

Göz

Notlar
 İzleme sırasında birim, alın desteğinin  alnınıza bitişik olmadığını
algılarsa, ekranlar devre dışı bırakılır. Alın desteğinin alnınıza bitişik
şekilde sıkıca oturduğundan emin olun.
 Alın desteğiniz  çok gerideyse (alnınıza doğru), ekranları görmek
zor olabilir. Bu durumda, kilitleme düğmesini  sola doğru
tutarak, alın desteğini kaldırın ve desteği ileriye doğru itin.

Ekran

Kafa bandını iyice sıkın.

Normalde gözlük veya kontakt lens kullanıyorsanız, bunları her zaman olduğu gibi kullanım sırasında da takın
(okuma gözlükleri hariç). Çift odaklı gözlük camlarıyla izleme performansının optimum düzeyin altında olabileceğini
unutmayın.

İpucu
 Üst ve alt saç bandı şeritlerinin uzunluğu ayarlanabilir. Ayrıntılar
için, “Referans Kılavuzu”na bakın.

Kulaklıkları takın.
Saç bandını çıkarın.

R ile işaretlenen kulaklığı sağ kulağınıza, L ile işaretleneni
ise sol kulağınıza takın.

Önce bir tarafta, sonra diğer tarafta, bant açma
düğmesini basılı tutun ve saç bandını çekerek çıkarın.

3B gözlüğü başınızın üzerine koyun.

3B gözlüğün çıkarılması
 3B gözlüğü çıkarmadan önce kulaklığı kulaklarınızdan
çıkarın.
 İki taraftaki saç bandı şeridi açma düğmelerini tutun
ve birimi, kaldırırken ileriye doğru itin.

Alt saç bandı şeridini ensenize doğru indirin.

3 Kurulum

İşlemler için ekranda görüntülenen
talimatları izleyin.

Görüntüleme dili seçin (yalnızca ilk
seferde).

4 Keyfini Çıkarın
Oynatmayı uyumlu oynatma
kaynaklarından kontrol edin.

Dili seçmek için / düğmesine ve
ardından MENU veya  düğmesine basın.

Oynatmanın Birimden Kontrol Edilmesi
Oynat
Hızlı geri sar

Lens genişliğini ayarlayın.

Önceki bölüme atlamak
için düğmeyi basılı tutun.

İki ekranı da net bir
şekilde görene kadar lens
genişliği ayar düğmelerini
ayrı ayrı kaydırın.
Ayardan sonra, MENU veya  düğmesine basın.

Güç açık/
beklemede
Bekleme moduna
geçmek için düğmeyi
basılı tutun.

İpuçları

Hızlı ileri sar

 Lens genişliği ayarından sonra ekranı net bir şekilde
göremezseniz, “2 Takma” bölümünden yeniden başlayın.
 Ayar zor yapılıyorsa ayardan önce iki ayar düğmesini de
orta konuma kaydırmayı deneyin.

Sonraki bölüme
atlamak için düğmeyi
basılı tutun.

Duraklat
Ekran hizasını kontrol edin.
Üç “I” işaretinin tümü ve yatay çizgi
kesişiyor.

Ses Düzeyi

Üç “I” işareti ile yatay çizginin kesiştiğinden emin olun
ve ardından MENU veya  düğmesine basın.
“I” işaretlerinin yatay çizgiyle ekranın merkezi dışındaki
bir konumda kesişmesi kabul edilebilir.
Not

Birden fazla “I” işareti ve yatay çizgi
kesişmiyor.

 “I” işaretlerinden biri bile yatay çizgiyle kesişmiyorsa
sistemi kullanmayı bırakın. Ayrıntılar için, “Referans
Kılavuzu”na bakın.

Notlar
 Sistem, menü işlemlerinin yapılması gibi gelişmiş
oynatma cihazı kontrolü için kullanılamaz.
 Bu düğmeler aracılığıyla kontrol, yalnızca “General
Setup”taki “Control for HDMI” “On” (varsayılan
ayar) olarak ayarlandığında mümkündür.
 Bazı oynatma cihazları 3B gözlüğün düğmeleri
kullanılarak kontrol edilemez.

Menü ayarlarını yapılandırma ve aksesuarların takılmasıyla ilgili ayrıntılar
için “Başvuru Kılavuzu”na bakın.

Görüntülenen talimatları izleyin.
Bilgileri okuduktan sonra, MENU veya  düğmesine
basın.

Not
 Sistem bir PlayStation®3 ’e (PS3™) bağlıyken ses, video olmaması veya 3B oynatma yapılamaması
sorunlarını gidermek için, sorun gidermeye yönelik olarak kapağın sağındaki sayfada yer alan
talimatlara bakın.

