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Kytke toistolaite ja televisio suoritinyksikköön.
Suoritinyksikkö (takaa)

Voit katsoa toistolaitteen videosisältöä televisiosta
kytkemällä television suoritinyksikköön
High-Speed HDMI -kaapelilla.
Valitse tällöin General Setup -valikon HDMI
pass-through -asetukseksi On.

HDMI IN
Huomautus
 HDMI pass-through
-toiminto ei mahdollista
videotoistoa samanaikaisesti
silmikkonäytöllä ja televisiolla.

Silmikkonäyttö

HDMI OUT
(TV)

HDMI-kaapeli (vakiovaruste)
HDMI-kaapeli
(myydään
erikseen)

Aloitusopas
Blu-ray Disc™ -soitin
Pelikonsoli
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Televisio

Liitä kuulokkeet.

Liitä kuulokkeiden miniliitin
kuulokeliitäntään.
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Liitä suuri verkkolaite ja verkkovirtajohto
suoritinyksikköön.

Suoritinyksikkö
(takaa)

Verkkolaite (suuri)
(vakiovaruste)

Lue ennen käyttöä viiteoppaasta myös kappaleet ”Terveyttä
koskevat varoitukset” ja ”Yleiset turvaohjeet”.

Verkkovirtajohto Pistorasiaan
(vakiovaruste)

4 Kytke järjestelmään virta.

HMZ-T3W

1. Kytke suoritinyksikköön
virta.
Painettu käyttäen haihtuvista orgaanisista
yhdisteistä vapaata kasvipohjaista mustetta.
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2. Kytke silmikkonäyttöön
virta.

Liitännät

Valmistele seuraavat pakkauksessa olevat tarvikkeet.
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Kytke toistolaitteeseen virta.

6 Valitse tulo.

Silmikkonäyttö
ja akkuyksikkö (1)

Suoritinyksikkö (1)

Kuulokkeet (1)

HDMI-kaapeli (1)

Micro USB -kaapeli (1)

Verkkolaite (pieni)
(AC-UD10) (1)

Verkkolaite (suuri)
(AC-L200D) (1)

Verkkovirtajohto (2)

Valitse lähdelaitteen tulo painamalla
suoritinyksikön INPUT-painiketta.
Valitun tulon HDMI INPUT
-merkkivalo alkaa palaa oranssina.
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Tarkista akkuyksikön suunta ja varmista,
että WIRELESS-merkkivalot palavat sinisinä.

Huomautuksia

Lataa akku ennen käyttöä.
Lataus alkaa, kun pieni verkkolaite ja verkkovirtajohto liitetään
akkuyksikköön.
 (virta) -merkkivalo palaa latauksen aikana oranssina ja sammuu,
kun lataus on päättynyt.
Micro USB -kaapeli
(vakiovaruste)

Verkkolaite (pieni)
(vakiovaruste)

 Radioaaltojen vastaanotossa
voi ilmetä häiriöitä akkuyksikön
suunnan mukaan. Käytä
akkuyksikköä niin, että
SONY-logo on ylöspäin.
 Varmista, että suoritinyksikön ja
akkuyksikön välissä ei ole esteitä
käytön aikana.

Tiedonsiirtoetäisyys:
noin 5 m

Verkkovirtajohto
(vakiovaruste)

Pistorasiaan
Vihjeitä
Akkuyksikkö
Silmikkonäyttö

 Voit käyttää järjestelmää
latauksen aikana liittämällä
verkkovirtajohdon virtalähteeseen.
 Akun lataaminen täyteen kestää
noin 5 tuntia, kun järjestelmä
on sammutettuna.

Jatkuu kohdassa

2 Säätäminen ja käyttö

2 Säätäminen ja käyttö
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Asetusten määritys
ja katselu

Käyttömukavuuden varmistaminen

Seuraa näytöllä näkyviä
ohjeita käyttötoimintojen
suorittamiseksi.

1 Valitse näyttökieli
(vain ensimmäisellä
käyttökerralla).
Valitse kieli painamalla /painiketta ja paina sitten
MENU- tai -painiketta.

Akkuyksikkö

2 Säädä linssien väli.

Näyttö






Näyttö

Silmä

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

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

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

1 Nosta yläpantaa
ja otsatukea.

Kaikki kolme
-merkkiä
ja vaakaviiva
leikkaavat toisensa.

Otsatuen asentoa voidaan säätää.
Normaalisti otsatuki on alimmassa
asennossa.

Löysennys

Kiristys

3 Tarkista näytön kohdistus.
Varmista, että kaikki kolme -merkkiä ja
vaakaviiva leikkaavat toisiaan, ja paina
sitten MENU- tai -painiketta.
Säätö on vielä oikein, jos -merkit ja
vaakaviiva leikkaavat toisiaan muualla
kuin näytön keskikohdassa.
Huomautus
 -merkit ja vaakaviiva eivät leikkaa toisiaan, jos silmikkonäytön
asento muuttuu. Säädä pantojen pituutta ja tarkista asento
kohdissa ”2 Säätäminen ja käyttö” ja ” Säädä linssien väli”
annettujen ohjeiden mukaan.
Jos yksikin -merkeistä ja vaakaviiva eivät leikkaa toisiaan,
perehdy viiteoppaan kohtaan ”Näyttökuvan kohdistuksen
varmistaminen”.

2 Vedä ylä- ja alapantojen
hihnat ulos.
Paina kummankin säätimen yläosassa
olevaa painiketta ja vedä hihna
oikealta ulos.

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

Vähintään yksi
-merkki ja
vaakaviiva eivät
leikkaa toisiaan.

3 Aseta silmikkonäyttö
päähän.
Laske alapanta pääsi alaosaan.

4 Kiristä pannat löysästi
ja säädä silmikkonäytön
paikkaa.
Kiinnitä silmikkonäyttö paikalleen
painamalla hihnaa ylä- ja alapantojen
säätimiin.
Säädä tarkasti laitetta vasemmalta ja
oikealta puolelta sekä ylä- ja alapuolelta,
jotta löydät parhaan asennon näyttöjen
keskikohdan katselua varten.

5 Kiristä pannat kunnolla.

6 Aseta kuulokkeet korville.
Kun käytät silmälaseja tai tarvitset lisäsäätöjä
Perehdy viiteoppaan kohtaan ”Silmikkonäytön sovittaminen päähän”.

4 Noudata näytössä näkyviä
ohjeita.
Katso toimintaohjeet näytöstä.

5 Käytä toistolaitetta.
Kuva ilmestyy silmikkonäytön näyttöön.
Vihjeitä
 Säädä äänenvoimakkuutta silmikkonäytön VOL +/–
-painikkeella.
 Toistolaitteen kauko-ohjain kannattaa pitää käsillä.
 Joitakin toistolaitteen toimintoja voi hallita tästä järjestelmästä.
Lisätietoja on viiteoppaan kohdan ”Yleiset asetukset”
alakohdassa ”HDMI-ohjaus”.

Äänen, videon tai 3D-toiston puuttumisen
korjaaminen
1. Kytke suoritinyksikköön ja silmikkonäyttöön virta.
2. Sammuta toistolaite ja käynnistä se uudelleen.
Jos toistolaite on PlayStation®3, katkaise sen virta ja käynnistä
sitten PlayStation®3 uudelleen painamalla sen virtapainiketta
vähintään 5 sekunnin ajan (kunnes kuulet toisen äänimerkin).

PlayStation on Sony Computer Entertainment Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

