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Ligue o equipamento de reprodução
e um televisor à unidade do processador.

Poderá ver vídeo emitido pelo equipamento de reprodução Unidade do processador (Vista posterior)
no televisor ligando o televisor à unidade do processador
através de um cabo HDMI de alta velocidade.
Neste caso, defina “HDMI pass-through” em “General
Setup” como “On”.

HDMI IN

HDMI OUT
(TV)

Nota
 O pass-through HDMI
não permite a reprodução
simultânea de vídeo
no visualizador pessoal
e no televisor.

Visualizador pessoal 3D

Guia de arranque

Cabo HDMI (fornecido)
Cabo HDMI
(vendido
separadamente)

Leitor de Blu-ray Disc™
Consola de jogos
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Televisor

Ligue auscultadores.

Ligue a minificha dos
auscultadores à tomada
para auscultadores.
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Ligue transformador CA grande e o cabo
de alimentação CA à unidade do processador.

Unidade do processador
(Vista posterior)
Cabo de
Transformador CA alimentação CA
(grande) (fornecido)
(fornecido)

Antes de utilizar, consulte “Precauções de saúde” e “Precauções”
no “Guia de referência”.

Para uma
tomada
de parede

4 Ligue o sistema.

HMZ-T3W

1. Ligue a unidade
do processador.
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2. Coloque o visualizador
pessoal.

Ligação

Prepare os itens seguintes incluídos na embalagem.
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Ligue o equipamento de reprodução .

6 Selecione a entrada.

Visualizador pessoal
e unidade da bateria (1)

Unidade
do processador (1)

Auscultadores (1)

Cabo HDMI (1)

Cabo Micro USB (1)

Transformador CA
(pequeno) (AC-UD10) (1)

Transformador CA
(grande) (AC-L200D) (1)

Cabo de alimentação
CA (2)

Prima o botão INPUT da unidade
do processador para selecionar
a entrada para o equipamento
de origem. O indicador HDMI INPUT
da entrada selecionada irá
acender-se a cor de laranja.
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Carregue a bateria antes de utilizar.

Notas

O carregamento é iniciado quando o transformador CA pequeno
e o cabo de alimentação CA são ligados à unidade da bateria.
O indicador  (alimentação) acende-se a cor de laranja durante
o carregamento e apaga-se quando o carregamento estiver concluído.
Cabo Micro USB
(fornecido)

Ajuste a orientação da unidade da bateria
e verifique se o indicador WIRELESS se acende
a azul.

Transformador CA Cabo de alimentação
CA (fornecido)
(pequeno) (fornecido)

Para uma tomada de parede

 Consoante a orientação da
unidade da bateria, as ondas
de rádio poderão não ser
corretamente recebidas.
Utilize a unidade da bateria
com o logótipo SONY voltado
para cima.
 Utilize o sistema num local
onde não existam obstruções
entre a unidade do processador
e a unidade da bateria.

Distância de
comunicação: Aprox. 5 m

Sugestões
Unidade
da bateria

 É possível utilizar o sistema durante o
carregamento, com o cabo de alimentação
CA ligado à fonte de alimentação.
Visualizador
 O carregamento completo da bateria
pessoal
demora cerca de 5 horas quando
o sistema está desligado.

Continua em

2 Ajustamento e colocação

2 Ajustamento e colocação

3 Configuração e utilização

Para um posicionamento confortável

Siga as instruções
apresentadas no
ecrã para efetuar
as operações.

1 Selecione um idioma
de apresentação (apenas
na primeira utilização).
Prima o botão / para
selecionar um idioma e,
em seguida, prima o botão
MENU ou .

Unidade
da bateria

2 Ajuste a distância entre
as lentes.
Ecrã

Ecrã

Olho

Deslize cada ajuste de distância entre as
lentes até conseguir ver ambos os ecrãs
com nitidez.
Após efetuar o ajuste, prima o botão MENU
ou o botão  button.

 Apoie o visualizador na testa e nas duas posições na parte posterior da cabeça.
 Não apoie o visualizador sobre o nariz.
 Ajuste o visualizador de modo a que ambos os ecrãs fiquem posicionados
em frente aos seus olhos.
 Coloque a unidade da bateria numa posição estável.

Sugestões

Se utilizar normalmente óculos ou lentes de contacto, mantenha-os durante
a utilização normal da unidade (à exceção de óculos de leitura). Note que
a utilização com lentes bifocais poderá não ser ideal.

1 Levante a correia superior
e o suporte para a testa.

 Se não conseguir ver o ecrã com nitidez depois de ajustar
a distância entre as lentes, recomece a partir do ponto
“2 Ajustamento e colocação”.
 Se tiver dificuldades, tente deslizar primeiro ambos os ajustes
para a posição central.

As três marcas “ ”
e a linha horizontal
intersetam-se.

A posição do suporte para a testa
é ajustável.
A posição mais baixa é a posição padrão.

Para desapertar

Para apertar

Prima o botão existente de cada ajuste
e puxe a correia à direita.

Baixe a correia inferior até à base
da cabeça.

4 Desaperte ligeiramente
as correias e ajuste
a posição do visualizador
pessoal.
Empurre as correias superior e inferior na
direção do ajuste para fixar o visualizador
pessoal.
Ajuste cuidadosamente o visualizador para
a esquerda, para a direita, para cima e para
baixo para visualizar o centro dos ecrãs.

5 Aperte as correias
firmemente.

6 Coloque os auscultadores.
Se utilizar óculos ou necessitar de efetuar mais ajustes
Consulte “Colocar o visualizador pessoal” no “Guia de referência”.

Confirme se as três marcas “ ” e a linha
horizontal se intersetam e, em seguida,
prima o botão MENU ou .
É aceitável se as marcas “ ” e a linha
horizontam se intercetarem numa posição
que não seja no centro do ecrã.
Nota

2 Puxe as correias superior
e inferior.

3 Coloque o visualizador
pessoal na cabeça.

3 Verifique o alinhamento
dos ecrãs.

Uma ou mais
marcas “ ” e a linha
horizontal não se
intersetam.

 As marcas “ ” e a linha horizontal não se intersetam
se a posição do visualizador pessoal não estiver correta.
Reajuste o comprimento das correias e confirme a posição,
consultando “2 Ajustamento e colocação” e “ Ajuste
a distância entre as lentes”.
Se uma das marcas “ ” e a linha horizontal não se intersetarem,
consulte “Confirmar o alinhamento do ecrã” no “Guia
de referência”.

4 Siga as instruções
apresentadas no ecrã.
Consulte as informações apresentadas
no ecrã para obter mais informações sobre
o funcionamento.

5 Controle o equipamento
de reprodução.
A imagem aparece no ecrã do visualizador
pessoal.
Sugestões
 Ajuste o volume utilizando o botão VOL +/– do visualizador
pessoal.
 Poderá ser útil ter o telecomando do equipamento
de reprodução por perto.
 Algumas funções do equipamento de reprodução podem
ser controladas a partir deste sistema. Para mais informações,
consulte “Control for HDMI” em “General Setup” no “Guia
de referência”.

Resolução de problemas de falta de reprodução
de áudio, vídeo ou 3D
1. Ligue a unidade do processador e o visualizador pessoal.
2. Desligue e volte a ligar o equipamento de reprodução.
Se o equipamento de reprodução for uma PlayStation®3,
desligue-a e, em seguida, mantenha premido o botão
para ligar/desligar da PlayStation®3 durante pelo menos
5 segundos (até ouvir outro sinal sonoro) para a reiniciar.

“PlayStation” é uma marca registada da Sony Computer Entertainment Inc.

