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Savienojiet atskaņošanas iekārtu un TV ar
procesora bloku.

Televizorā 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.

Procesora bloks (aizmugure)

HDMI IN
Piezīme

Uz galvas liekams displejs

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

Sākšanas norādījumi

HDMI OUT
(TV)

HDMI kabelis (iekļauts komplektācijā)
HDMI kabelis
(tiek pārdots
atsevišķi)

Blu-ray Disc™ atskaņotājs
Spēļu konsole
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TV

Pievienojiet austiņas.

Austiņu minispraudni ievietojiet
austiņu ligzdā.
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Procesora blokam pievienojiet maiņstrāvas
adapteri un maiņstrāvas barošanas vadu.

Procesora bloks
(aizmugure)
Maiņstrāvas barošanas Uz sienas
Maiņstrāvas adapteris vads (elektroenerģijas
rozeti
(liels; iekļauts
tīkla pievads; iekļauts
komplektācijā)
komplektācijā)

Pirms lietošanas skatiet arī uzziņu rokasgrāmatas sadaļu
Veselības aizsardzības pasākumi un Piesardzības pasākumi.

HMZ-T3W

4 Ieslēdziet sistēmu.
Drukāts, izmantojot tinti, kuras pamatā ir augi
bez VOC (gaistošas organiskas sastāvdaļas).
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1. Ieslēdziet procesora
bloku.

2. Ieslēdziet uz galvas
liekamo ierīci.

Savienošana

Sagatavojiet šos iepakojumā iekļautos priekšmetus.

5

Ieslēdziet atskaņošanas iekārtu.

6 Atlasiet ievadi.
Uz galvas liekamā ierīce
un akumulatora bloks (1)

Procesora bloks (1)

Austiņas (1)

HDMI kabelis (1)

Mikro USB kabelis (1)

Maiņstrāvas adapteris
(mazs; AC-UD10; 1)

Maiņstrāvas adapteris
(liels; AC-L200D; 1)

Maiņstrāvas barošanas
vads (elektroenerģijas
tīkla pievads; 2)

Uzlāde sākas, tiklīdz akumulatora blokam ir pievienots mazais
maiņstrāvas adapteris un maiņstrāvas barošanas vads.
Uzlādes laikā indikators  (strāva) deg oranžā krāsā un nodziest,
kad uzlāde ir pabeigta.
Maiņstrāvas adapteris
(mazs; iekļauts
komplektācijā)
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Regulējiet akumulatora bloka orientāciju un
pārliecinieties, vai deg zils indikators WIRELESS.

Piezīmes

Pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru.

Mikro USB kabelis
(iekļauts komplektācijā)

Nospiediet procesora bloka pogu
INPUT, lai atlasītu avota iekārtas
ievadi. Degs oranžs atlasītās ievades
indikators HDMI INPUT.

Maiņstrāvas barošanas vads
(elektroenerģijas tīkla pievads;
iekļauts komplektācijā)

 Atkarībā no akumulatora
bloka orientācijas iespējama
nepareiza radio viļņu uztveršana.
Akumulatora bloku izmantojiet
ar SONY logotipa pusi augšpusē.
 Izmantojiet tā, lai starp
procesora bloku un akumulatora
bloku nebūtu šķēršļu.

Sakaru attālums:
aptuveni 5 m

Uz sienas rozeti
Padomi
Akumulatora
bloks

Uz galvas
liekamā ierīce

 Uzlādes laikā sistēmu varat izmantot,
ja maiņstrāvas barošanas vads
ir pievienots barošanas avotam.
 Ja sistēma ir izslēgta, pilnīgai
akumulatora uzlādei ir nepieciešamas
aptuveni 5 stundas.

Turpinājums sadaļā

2 Regulēšana un uzlikšana

2 Regulēšana un uzlikšana

3 Iestatīšana un skatīšanās

Ērtai sēžai

Izpildiet ekrānā
redzamos
darbināšanas
norādījumus.

1 Izvēlieties displeja valodu
(tikai pirmajā reizē).
Spiediet pogu /, lai
izvēlētos valodu, un pēc
tam nospiediet pogu
MENU vai .

Akumulatora
bloks

2 Regulējiet lēcu plētumu.

Ekrāns






Ekrāns

Acs

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

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

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

Visas trīs atzīmes
un horizontālā
līnija krustojas.

1 Paceliet augšējo galvas
siksniņu un pieres balstu.
Pieres balsta novietojums ir regulējams.
Zemākais novietojums ir standarts.

Lai palaistu
vaļīgāk

Lai pievilktu
ciešāk

2 Izvelciet augšējās un
apakšējās galvas siksniņas.
Turiet nospiestu pogu regulētāja augšējā
daļā un pavelciet siksniņu pa labi.

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

3 Pārbaudiet displeju
līdzinājumu.
Pārliecinieties, vai visas trīs atzīmes
krustojas ar horizontālo līniju, un nospiediet
pogu MENU vai .
Ir pieņemami, ja atzīmes un horizontālā
līnija krustojas pozīcijā, kas neatbilst ekrāna
centram.
Piezīme
 Ja uz galvas liekamās ierīces novietojums ir nobīdījies, atzīmes
un horizontālā līnija nekrustojas. Atkārtoti pielāgojiet galvas
siksniņu garumu un pārbaudiet novietojumu, skatot sadaļu
“2 Regulēšana un uzlikšana” un “ Regulējiet lēcu plētumu”.
Ja kaut viena atzīme un horizontālā līnija nekrustojas, skatiet
uzziņu rokasgrāmatas sadaļu Ekrānu līdzinājuma pārbaude.

Viena vai vairākas
atzīmes
un horizontālā līnija
nekrustojas.

3 Uzlieciet uz galvas liekamo
ierīci.
Nolaidiet apakšējo galvas siksniņu līdz
galvas pamatnei.

4 Mazliet pievelciet galvas
siksniņas un regulējiet
uz galvas liekamās ierīces
novietojumu.
Bīdiet siksniņas augšējās un apakšējās
galvas siksniņas regulētājā, lai fiksētu
uz galvas liekamo ierīci.
Uzmanīgi noregulējiet ierīci pa kreisi,
pa labi, uz augšu un uz leju, lai atrastu
vislabāko novietojumu, kurā skatāties
ekrānu centrā.

5 Cieši pievelciet galvas
siksniņas.

6 Uzlieciet austiņas.
Ja lietojat brilles vai ir nepieciešama papildu koriģēšana
Skatiet uzziņu rokasgrāmatas sadaļu Uz galvas liekamās ierīces pielāgošana.

4 Izpildiet ekrānā redzamās
instrukcijas.
Skatiet ekrānā redzamo informāciju par
darbināšanu.

5 Darbiniet atskaņošanas
iekārtu.
Attēls tiek rādīts uz galvas liekamās ierīces
ekrānā.
Padomi
 Regulējiet skaļumu, izmantojot uz galvas liekamās ierīces
pogu VOL +/–.
 Ir noderīgi turēt pa rokai atskaņojamās iekārtas tālvadības pulti.
 Ar šo sistēmu nevar vadīt dažas atskaņošanas iekārtas
funkcijas. Detalizētu informāciju skatiet uzziņu rokasgrāmatas
nodaļas General Setup sadaļā Control for HDMI.

Audio, video vai 3D atskaņošanas iztrūkuma
novēršana
1. Ieslēdziet procesora bloku un uz galvas liekamo ierīci.
2. Izslēdziet un atkal ieslēdziet atskaņošanas iekārtu.
Ja atskaņošanas iekārta ir PlayStation®3, izslēdziet to, pēc tam
vismaz 5 sekundes turiet nospiestu PlayStation®3 barošanas
pogu (līdz atskan vēl viens signāls), lai to restartētu.

PlayStation ir Sony Computer Entertainment Inc. reģistrēta preču zīme.

