Rozwiązywanie problemów
dotyczących braku dźwięku,
obrazu lub odtwarzania 3D
podczas korzystania z konsoli
PlayStation ® 3 (PS3™)

Hełm wideo

Skrócona instrukcja

W przypadku zmiany wyjścia konsoli PS3™ za pomocą jednej z poniższych
metod mogą wystąpić problemy z dźwiękiem i obrazem.
 Wyjście do zestawu zostało zmienione za pomocą funkcji przepuszczania
sygnału HDMI.
 Wyjście do zestawu zostało zmienione przy podłączeniu konsoli PS3™
bezpośrednio do zestawu, po zakończeniu używania konsoli PS3™
w połączeniu z telewizorem.
W takim przypadku, przy włączonym zestawie, wyłącz konsolę PS3™,
a następnie włącz konsolę PS3™ ponownie, naciskając przycisk zasilania
i przytrzymując go przez przynajmniej 5 sekund, aż rozlegnie się kolejny
sygnał dźwiękowy.

„PlayStation” jest zastrzeżonym znakiem towarowym Sony Computer
Entertainment Inc. „PS3” jest także znakiem towarowym tej samej ﬁrmy.
Zawartość opakowania

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy także zapoznać się
z sekcjami „Środki ostrożności dotyczące zdrowia” oraz „Środki ostrożności”
w „Podręczniku referencyjnym”.

Hełm wideo

Moduł procesora

Słuchawki
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Przewód HDMI

Przewód zasilający
Akcesoria
Dokumentacja

Podłączanie urządzenia
Podłącz urządzenie odtwarzające i telewizor.

Podłącz słuchawki dostarczone w zestawie.
Włóż prawy przewód do rowka. (Wepchnięcie
przewodu pod wypustki w kilku miejscach
pomoże utrzymać go na miejscu).

Odtwarzacz Blu-ray DiscTM
Telewizor

Konsola gier

HDMI
OUT

Urządzenie
odtwarzające

HDMI
IN

Przewód HDMI (w zestawie)

Jeżeli urządzenie odtwarzające ma tylko jedno
gniazdo HDMI OUT można mimo to odtwarzać
ﬁlmy z tego urządzenia na telewizorze, podłączając
telewizor do modułu procesora za pomocą
przewodu HDMI o dużej prędkości. W takim
przypadku ustaw opcję „HDMI pass-through”
w menu „General Setup” na „On”.

Moduł procesora (tył)

Przełóż lewy
przewód za
wypustką.

Przełóż prawy przewód
za wypustką.
Włóż dokładnie
wtyk stereo mini
słuchawek do
gniazda słuchawek.

Podłącz przewód
zasilania.

Uwaga

Wskazówka
 W razie potrzeby można
podłączyć własne słuchawki
stereo z wtykiem mini.

Przewód zasilający
(w zestawie)

Do gniazda
ściennego

 Funkcja przepuszczania sygnału HDMI nie
pozwala na jednoczesne odtwarzanie obrazu
wideo na hełmie wideo i telewizorze.

Włącz zestaw ().
Wskaźnik zasilania znajdujący się na module
procesora zaświeci na zielono.

Podłącz hełm wideo.
Moduł procesora
(przód)

Włącz urządzenie odtwarzające ().
Hełm
wideo
Ciąg dalszy w części

2 Zakładanie hełmu

Po założeniu hełmu widoczny jest tylko jego wyświetlacz. Przed założeniem hełmu
należy zapoznać się z krokami 2 – 4 (Zakładanie hełmu, Konﬁguracja oraz Korzystanie
z urządzenia), aby zapamiętać kolejność wymaganych czynności.

2 Zakładanie hełmu

Dopasuj urządzenie na głowie.

Wygodne dopasowanie

Starannie ustaw urządzenie, przesuwając je w prawo,
lewo, do dołu i do góry, aby znaleźć optymalne położenie,
w którym widzisz środek ekranów.

 Hełm powinien być oparty na czole
oraz w dwóch miejscach z tyłu głowy.
 Hełm nie powinien dotykać nosa.
 Wyreguluj urządzenie tak, aby ekrany
znajdowały się na wprost oczu.

Oko

Uwagi
 Gdy urządzenie wykryje, że wspornik czołowy  nie ma
styczności z czołem podczas korzystania z urządzenia, ekrany
zostaną wyłączone. Wspornik czołowy powinien być dobrze
dopasowany do czoła.
 Gdy wspornik czołowy  znajduje się zbytnio z tyłu (blisko czoła),
ekrany mogą być źle widoczne. W takim przypadku, przytrzymując
dźwignię blokady  przesuniętą do lewej, unieś wspornik
czołowy do góry i popchnij go do przodu.

Ekran

Zaciśnij pasek.
Osoby noszące okulary lub soczewki kontaktowe powinny mieć je na sobie podczas korzystania
z urządzenia (nie dotyczy okularów do czytania). Korzystanie z urządzenia w okularach dwuogniskowych
może obniżać jakość obrazu.

Wskazówka
 Długość górnego i dolnego paska na głowę można regulować.
Szczegółowe informacje można znaleźć w „Podręczniku
referencyjnym”.

Wyciągnij pasek na głowę.

Załóż słuchawki.

Przytrzymaj kolejno przyciski zwalniania paska
z każdej strony i wyciągnij pasek.

Słuchawkę oznaczoną literą R włóż do prawego ucha,
a oznaczoną literą L do lewego ucha.

Załóż hełm wideo na głowę.
Zdejmowanie hełmu wideo

Obniż dolny pasek do podstawy głowy.

 Przed zdjęciem hełmu wideo wyjmij słuchawki z uszu.
 Przytrzymaj przyciski zwalniania paska po obu stronach
hełmu i pociągnij urządzenie do przodu, unosząc je
jednocześnie do góry.

3 Konfiguracja

Wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie.

Wybierz język wyświetlacza
(tylko za pierwszym razem).
Naciśnij przycisk /, aby wybrać język,
a następnie naciśnij przycisk MENU lub .

4 Korzystanie z urządzenia
Urządzenie umożliwia sterowanie odtwarzaniem
ze zgodnych źródeł sygnału.
Sterowanie odtwarzaniem za pomocą urządzenia
Przewijanie do tyłu

Wyreguluj rozstaw soczewek.

Przytrzymaj przycisk, aby przejść
do poprzedniego rozdziału.

Przesuń elementy regulacji
rozstawu soczewek w taki
sposób, aby oba ekrany
były wyraźnie widoczne.
Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk MENU lub .

Odtwarzanie
Zasilanie
włączone/
tryb czuwania
Przytrzymaj przycisk,
aby przejść w tryb
czuwania.

Wskazówki

Przewijanie
do przodu

 Jeżeli nie widzisz wyraźnie ekranów po wyregulowaniu
rozstawu soczewek, rozpocznij ponownie od kroku
„2 Zakładanie hełmu”.
 Jeżeli regulacja sprawia Ci trudności, spróbuj najpierw zsunąć
oba elementy regulacji rozstawu soczewek do środka.

Przytrzymaj przycisk,
aby przejść do
następnego rozdziału.

Pauza

Sprawdź wyrównanie ekranów.

Wszystkie trzy oznaczenia „I”
przecinają się z linią poziomą.

Sprawdź, czy wszystkie trzy oznaczenia „I” przecinają
się z linią poziomą, a następnie naciśnij przycisk
MENU lub .
Oznaczenia „I” mogą przecinać się z linią poziomą
poza środkiem ekranu.

Regulacja
głośności

Uwaga

Więcej niż jedno oznaczenie „I” nie
przecina się z linią poziomą.

 Jeżeli choć jedno z oznaczeń „I” nie przecina się z linią
poziomą, należy przerwać korzystanie z zestawu.
Szczegółowe informacje można znaleźć w „Podręczniku
referencyjnym”.

Wykonaj instrukcje wyświetlane
na ekranie.
Po zapoznaniu się z instrukcjami naciśnij przycisk
MENU lub .

Uwagi
 Zestawu nie można używać do sterowania
zaawansowanymi urządzeniami odtwarzającymi,
w tym do obsługi menu.
 Sterowanie przy użyciu tych przycisków jest
możliwe wyłącznie wtedy, gdy opcja „Control for
HDMI” w menu „General Setup” jest ustawiona
na „On” (ustawienie domyślne).
 Niektórymi urządzeniami odtwarzającymi nie można
sterować za pomocą przycisków na hełmie wideo.

Szczegółowe informacje na temat konﬁgurowania ustawień menu
i podłączania akcesoriów można znaleźć w „Podręczniku referencyjnym”.
Uwaga
 Aby rozwiązać problemy dotyczące braku dźwięku, obrazu lub odtwarzania 3D podczas korzystania
z zestawu podłączonego do konsoli PlayStation®3 (PS3™), zapoznaj się z sekcją rozwiązywania
problemów znajdującą się po prawej stronie od okładki.

