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Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής και μια
τηλεόραση στη μονάδα επεξεργαστή.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο από συσκευή
αναπαραγωγής στην τηλεόραση συνδέοντας την
τηλεόραση στη μονάδα επεξεργαστή με καλώδιο
υψηλής ταχύτητας HDMI.
Σε μια τέτοια περίπτωση, θέστε το «HDMI pass-through»
στην ενότητα «General Setup» στο «On».

Μονάδα επεξεργαστή (Πίσω)

HDMI IN

Σημείωση

Οθόνη κεφαλής

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

Οδηγός έναρξης

Συσκευή αναπαραγωγής
Blu-ray Disc™
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HDMI OUT
(TV)

Καλώδιο HDMI (παρέχεται)
Καλώδιο HDMI
(πωλείται
χωριστά)

Κονσόλα παιχνιδιών

Τηλεόραση

Συνδέστε
ακουστικά.

Συνδέστε το μίνι βύσμα των
ακουστικών στην υποδοχή
ακουστικών.
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Συνδέστε τον μεγάλο προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC και το καλώδιο ρεύματος
στη μονάδα επεξεργαστή.

Μονάδα επεξεργαστή
(Πίσω)

Πριν τη χρήση, ανατρέξτε επίσης στις ενότητες «Προφυλάξεις
για την υγεία» και «Προφυλάξεις» στον «Οδηγό αναφοράς».

Καλώδιο ρεύματος Προς την
Προσαρμογέας
(καλώδιο σύνδεσης με πρίζα
τροφοδοτικού AC
το δίκτυο ρεύματος)
(μεγάλος) (παρέχεται)
(παρέχεται)

HMZ-T3W

Εκτυπώθηκε με μελάνι φυτικής βάσης που δεν
περιέχει πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC).

1. Ενεργοποιήστε τη
μονάδα επεξεργαστή.
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4 Ενεργοποιήστε το σύστημα.

2. Ενεργοποιήστε τη
μονάδα κεφαλής.

Σύνδεση

Προετοιμάστε τα ακόλουθα στοιχεία που περιέχονται στο κουτί.
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Μονάδα κεφαλής και
μονάδα μπαταρίας (1)

Μονάδα επεξεργαστή (1)

Καλώδιο Micro USB (1)

Προσαρμογέας
τροφοδοτικού AC
(μικρός) (AC-UD10) (1)

Ακουστικά (1)

Προσαρμογέας
τροφοδοτικού AC
(μεγάλος) (AC-L200D) (1)

Καλώδιο HDMI (1)

Καλώδιο ρεύματος
(καλώδιο σύνδεσης με
το δίκτυο ρεύματος) (2)

6 Επιλέξτε την είσοδο.
Πατήστε το κουμπί INPUT στη
μονάδα επεξεργαστή για να
επιλέξετε την είσοδο για τη
συσκευή-πηγή. Η ενδεικτική λυχνία
HDMI INPUT της επιλεγμένης
εισόδου θα ανάψει πορτοκαλί.

7
Πριν τη χρήση, φορτίστε τη μπαταρία.
Η φόρτιση ξεκινά όταν ο μικρός προσαρμογέας τροφοδοτικού AC και
το καλώδιο ρεύματος AC είναι συνδεδεμένα στη μονάδα μπαταρίας.
Η ενδεικτική λυχνία  (ισχύς) είναι αναμμένη πορτοκαλί κατά τη
φόρτιση και το χρώμα της σκουραίνει όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.
Καλώδιο Micro USB
(παρέχεται)

Προσαρμογέας
Καλώδιο ρεύματος (καλώδιο
τροφοδοτικού AC
σύνδεσης με το δίκτυο
(μικρός) (παρέχεται)
ρεύματος) (παρέχεται)
Προς την πρίζα
Συμβουλές

Μονάδα
μπαταρίας

Μονάδα
κεφαλής

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
σύστημα κατά τη φόρτιση, με το καλώδιο
ρεύματος συνδεδεμένο στην πηγή ισχύος.
 Θα χρειαστούν περίπου 5 ώρες για να
φορτίσει πλήρως η μπαταρία, όταν το
σύστημα είναι απενεργοποιημένο.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής.

Προσαρμόστε τον προσανατολισμό της
μονάδας μπαταριών και επιβεβαιώστε ότι
η ενδεικτική λυχνία WIRELESS ανάβει μπλε.

Σημειώσεις
 Τα ραδιοκύματα ενδέχεται να μη
λαμβάνονται σωστά, ανάλογα
με τον προσανατολισμό
της μονάδας μπαταριών.
Χρησιμοποιήστε τη μονάδα
μπαταριών με το λογότυπο της
SONY στραμμένο προς τα πάνω.
 Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή
σε σημεία όπου δεν υπάρχουν
εμπόδια ανάμεσα στη μονάδα
επεξεργαστή και τη μονάδα
μπαταριών.

Συνέχεια στην ενότητα

Απόσταση επικοινωνίας:
Περίπου 5 m

2 Ρύθμιση και Τοποθέτηση

2 Ρύθμιση και Τοποθέτηση

3 Φορέστε & Δείτε

Για άνετη εφαρμογή

Ακολουθήστε τις οδηγίες
που εμφανίζονται
στην οθόνη για τους
χειρισμούς.

1 Επιλέξτε γλώσσα οθόνης
(μόνο την πρώτη φορά).
Πατήστε το κουμπί / για
να επιλέξετε γλώσσα κι,
έπειτα, πατήστε το MENU
ή το κουμπί .

Μονάδα
μπαταρίας

2 Ρυθμίστε την απόσταση
μεταξύ των φακών.

Οθόνη

Οθόνη

Μάτι

 Στηρίξτε τη μονάδα στο μέτωπό σας και σε δύο θέσεις
στο πίσω μέρος του κεφαλιού σας.
 Δεν πρέπει να ακουμπάει στη μύτη σας.
 Ρυμίστε τη μονάδα έτσι ώστε οι οθόνες να βρίσκονται μπροστά στα μάτια σας.
 Τοποθετήστε τη μονάδα μπαταρίας σε σταθερή θέση.

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

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.

1 Σηκώστε τον πάνω ιμάντα
κεφαλής και το στήριγμα
μετώπου.

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 .

Και τα τρία
σημάδια « »
και η οριζόντια
γραμμή τέμνονται.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση του
στηρίγματος μετώπου.
Η χαμηλότερη θέση είναι δεδομένη.

3 Έλεγχος ευθυγράμμισης
οθόνης.
Επιβεβαιώστε ότι και τα τρία σημάδια « »
και η οριζόντια γραμμή τέμνονται και
πατήστε το MENU ή το κουμπί .
Τα σημάδια « » μπορούν να τέμνονται με
την οριζόντια γραμμή σε θέση διαφορετική
από το κέντρο της οθόνης.
Σημείωση

Για χαλάρωμα

Για σφίξιμο

 Τα σημάδια « » και η οριζόντια γραμμή δεν τέμνονται εάν η
θέση της μονάδας κεφαλής έχει μετατοπιστεί. Ρυθμίστε ξανά
το μήκος των ιμάντων κεφαλής και επιβεβαιώστε τη θέση,
ανατρέχοντας στην ενότητα «2 Ρύθμιση και Τοποθέτηση»
και « Ρυθμίστε την απόσταση μεταξύ των φακών».
Εάν ένα από τα σημάδια « » και η οριζόντια γραμμή
δεν τέμνονται, ανατρέξτε στην ενότητα «Επιβεβαίωση
ευθυγράμμισης οθόνης» του «Οδηγού αναφοράς».

2 Τραβήξτε τα λουριά του
πάνω και του κάτω ιμάντα
κεφαλής.
Κρατήστε πατημένο το κουμπί στην πάνω
πλευρά κάθε στοιχείου ρύθμισης και
τραβήξτε προς τα έξω το λουρί στα δεξιά.

3 Τοποθετήστε τη μονάδα
κεφαλής στο κεφάλι σας.
Χαμηλώστε τον κάτω ιμάντα κεφαλής στη
βάση του κεφαλιού σας.

Ένα
ή περισσότερα
σημάδια « » και
η οριζόντια γραμμή
τέμνονται.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες
που εμφανίζονται στην
οθόνη.
Ανατρέξτε στις πληροφορίες που
εμφανίζονται στην οθόνη για τον χειρισμό.

4 Σφίξτε τους ιμάντες
ελαφρώς και ρυθμίστε
τη θέση της μονάδας
κεφαλής.
Σπρώξτε το λουρί μέσα στο στοιχείο
ρύθμισης στον πάνω και τον κάτω ιμάντα
για να στερεώσετε τη μονάδα κεφαλής.
Ρυθμίστε προσεκτικά τη μονάδα προς τα
αριστερά, τα δεξιά, πάνω και κάτω για
να βρείτε την καλύτερη θέση θέασης των
κέντρων των οθονών.

5 Σφίξτε καλά τους ιμάντες
κεφαλής.

6 Φορέστε τα ακουστικά.
Όταν φοράτε γυαλιά ή χρειάζεστε περαιτέρω ρύθμιση
Ανατρέξτε στην ενότητα «Τοποθέτηση της μονάδας κεφαλής»
του «Οδηγού αναφοράς».

5 Χειριστείτε τη συσκευή
αναπαραγωγής.
Εμφανίζεται η εικόνα στην οθόνη της
μονάδας κεφαλής.
Συμβουλές
 Ρυθμίστε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας το κουμπί
VOL +/– στη μονάδα κεφαλής.
 Είναι χρήσιμο να έχετε κοντά σας το τηλεχειριστήριο για τη
συσκευή αναπαραγωγής.
 Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής αναπαραγωγής μπορούν
να ελέγχονται από αυτό το σύστημα. Για λεπτομέρειες
ανατρέξτε στο κεφάλαιο « Έλεγχος για HDMI» στην ενότητα
«Γενικές ρυθμίσεις» του «Οδηγού αναφοράς».

Επίλυση προβλημάτων αναπαραγωγής ήχου,
βίντεο ή εικόνας 3D
1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα επεξεργαστή και τη μονάδα
κεφαλής.
2. Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και
ενεργοποιήστε την ξανά.
Εάν η συσκευή αναπαραγωγής είναι ένα PlayStation®3,
απενεργοποιήστε το και κρατήστε πατημένο το
κουμπί λειτουργίας στο PlayStation®3 για τουλάχιστον
5 δευτερόλεπτα (έως ότου ακούσετε άλλη μία φορά το
ηχητικό σήμα) για να κάνετε επανεκκίνηση.
Η ονομασία «PlayStation» είναι σήμα κατατεθέν της Sony Computer Entertainment Inc.

