Óculos 3D Ativos

Óculos 3D
Ativos

MODELO: ESG-BTM1000
3019-13-9530

(01)07898943613950
Este equipamento opera em
caráter secundário, isto é, não tem
direito à proteção contra
interferência prejudicial, mesmo
de estações do mesmo tipo, e não
pode causar interferência a
sistemas operando em caráter
primário.
Este equipamento está
homologado pela ANATEL de
acordo com os procedimentos
regulamentados pela Resolução
242/2000 e atende aos requisitos
técnicos aplicados.

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS:

Bateria de Íon-Lítio
Atenção:
Se a bateria não for manuseada corretamente, ela
poderá explodir, causar incêndio ou até mesmo
queimaduras químicas.
Observe as seguintes precauções.
 Não desmonte, esmague ou exponha a bateria
a qualquer choque ou impacto, como martelar,
deixar cair ou pisar.
 Não provoque curto-circuito, nem deixe que
objetos metálicos entrem em contato com os
terminais da bateria.
 Não exponha a bateria a temperaturas
elevadas, acima de 60°C, como sob a luz solar
direta ou no interior de um carro estacionado
ao sol.
 Não incinere nem jogue no fogo.
 Não manuseie baterias de íon-lítio danificadas
ou com vazamentos
 Mantenha a bateria fora do alcance de crianças
pequenas.
 Mantenha a bateria seca.
 Substitua apenas por uma bateria do mesmo
tipo ou equivalente recomendada pela Sony.

Leia o manual de instruções antes de manusear o aparelho.
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Leia estas instruções de segurança para garantir a
sua segurança pessoal e prevenir danos à
propriedade.
Perigo de explosão se a bateria for substituída
incorretamente.
Observe a polaridade correta ao inserir a bateria.
Use somente o tipo de bateria CR2025.

Aviso

TERMO DE GARANTIA

reprodutora, cabo de microfone, cabos
I-CONTEÚDO E PRAZO DE GARANTIA
e espumas dos fones de ouvido, agulha,
1. A Sony Brasil Ltda. garante o produto acima
lâmpadas de mostrador, etc. (para linha áudio,
identificado, o qual foi recebido devidamente
vídeo e TVs com vídeo integrado);
lacrado, pelo prazo de 12 (doze) meses,
b) bateria de lítio, bateria de hidreto de metal
incluído o da garantia legal (primeiros noventa
níquel (Ni-MH), pilhas AA, pilhas AAA;
dias), contados a partir da aquisição pelo primeiro
c) danos à parte externa do produto (gabinete,
consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação,
painel, acabamentos, botões, etc.), bem como
montagem, ou solidariamente em decorrência
peças e acessórios sujeitos à quebra causada
de vícios de qualidade do material, que o torne
por maus tratos;
impróprio ou inadequado ao consumo a que se
d) manuseio inadequado, indevido aos fins
destina.
a que se destina, em desacordo com as
2. A garantia acima mencionada não se refere aos
recomendações do Manual de Instruções.
acessórios que acompanham este produto, sendo
2. Esta garantia não compreende produtos que
que para estes o prazo é de
tenham sido adquiridos usados, recondicionados
90 (noventa) dias conforme legislação.
ou vendidos “no estado”.
3. A Garantia se faz mediante a exibição deste termo,
bem como da Nota Fiscal correspondente.
III-INVALIDADE DA GARANTIA
4. A EMPRESA compromete-se a empregar no
1. A Garantia fica automaticamente invalidada, se:
reparo do produto, componentes de reposição
a) não for apresentada a Nota Fiscal de venda
novos ou recondicionados, que mantenham
no Brasil, ou documento fiscal equivalente,
as especificações técnicas e de segurança do
conjuntamente com o Termo de Garantia;
fabricante. O produto reparado e as peças
b) o produto for ligado em rede elétrica fora dos
substituídas serão garantidos pelo restante do
padrões especificados ou sujeita à flutuação
prazo original. Todas as peças substituídas se
excessiva de voltagem;
tornarão propriedade da Sony Brasil Ltda.
c) o produto for aberto para conserto, manuseado
ou tiver o circuito original alterado por técnico
II-EXCLUDENTES DA GARANTIA
não autorizado ou não credenciado;
1. O presente Termo exclui despesas de transporte,
d) o número de série do produto for removido ou
frete, seguro, constituídos tais itens, ônus e
alterado;
responsabilidade do consumidor, além de não
e) o produto for utilizado em ambientes sujeitos
cobrir:
a gases corrosivos, umidade excessiva ou em
a) peças que se desgastam naturalmente com
locais com altas/baixas temperaturas, poeira,
o uso regular, tais como cabeças gravadora/
acidez, etc.;
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f) o produto sofrer qualquer dano por acidente
(quebra), ou agente da natureza (raio,
enchente, maresia, etc.);
g) o produto for manuseado ou usado em
desacordo com o Manual de Instruções que o
acompanha;
h) qualquer modificação for introduzida
no aparelho, não prevista no Manual de
Instruções.

IV-FORMA E LOCAL DE UTILIZAÇÃO
DA GARANTIA

1. Para usufruir desta garantia adicional à legal,
o consumidor deverá utilizar-se de um dos
Postos de Serviço Autorizado Sony que pode ser
facilmente localizado no site ou na Central de
Relacionamento abaixo.
2. Esta Garantia é válida apenas em território
brasileiro.
3. O transporte do produto ao Posto de Serviço
Autorizado é de responsabilidade do consumidor.

Para encontrar o Serviço Autorizado
mais próximo, acesse:
www.sony.com.br/assistencias
ou ligue para nossa Central de
Relacionamento.

Central de Relacionamento Sony:
4003 7669 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 880 7669 - Demais localidades e
Estado do Rio de Janeiro

A SONY se reserva ao direito de modificar os números de
sua Central de Relacionamento, conforme necessidade.
Recomendamos que, antes do contato, confira as
informações atualizadas no endereço abaixo:
http://esupport.sony.com/BR

 Não coloque os Óculos 3D Ativos onde houver
fogo ou chamas acesas.
 Não desmonte os Óculos 3D Ativos.
 Não use, guarde ou deixe os óculos 3D
Ativos próximos ao fogo ou em locais com
temperaturas elevadas, como, por exemplo, sob
a incidência da luz solar direta ou no interior de
um veículo sob o sol.
 Não permita a entrada de água ou materiais
estranhos nos Óculos 3D Ativos.
 As baterias não devem ser expostas ao
calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo
semelhante.
 CUIDADO: Não engula a bateria, há o risco de
queimaduras químicas.
 Os óculos 3D contêm uma bateria em forma
de moeda/botão. Se a bateria em forma
de moeda/botão for engolida, ela poderá
causar queimaduras internas graves em
aproximadamente duas horas e poderá levar
à morte.
 Mantenha as baterias novas e as usadas
longe das crianças.
 Se o compartimento da bateria não fechar
com segurança, pare de usar o produto e
mantenha-o longe das crianças.
 Se achar que as baterias podem ter sido
engolidas ou colocadas dentro de qualquer
parte do corpo, procure imediatamente
atendimento médico.

Precauções de uso

 Os Óculos 3D Ativos são operados pelo
recebimento de sinais RF da TV.
 Falha na operação pode ocorrer se:
 Os Óculos 3D Ativos não estiverem
direcionados de frente para a TV
 Se houver objetos bloqueando o caminho
entre os Óculos 3D Ativos e a TV
 Se houver outros dispositivos de
comunicação RF de 2,4GHz próximos, tais
como um aplicativo de internet ou um forno
de micro-ondas, entre outros, o desempenho
deles pode ser afetado.
 Assista à TV usando os Óculos 3D Ativos
direcionados de frente para a TV.
 O efeito 3D não será percebido
adequadamente e a cor da tela irá mudar ao se
deitar ou inclinar sua cabeça.

Precauções de segurança
 Você deve apenas utilizar este produto para
assistir a imagens de vídeos em 3D em um
televisor Sony compatível.
 Algumas pessoas podem sentir desconforto
(como cansaço visual, fadiga ou náusea) ao
usar este produto. A Sony recomenda que
todos os usuários façam pausas regulares ao
assistir imagens de vídeo em 3D ou ao jogar
jogos estereoscópicos em 3D. A duração e
a frequência das pausas necessárias variam
de pessoa para pessoa. Você deve decidir o
que funciona melhor. Se você sentir qualquer
desconforto, você deve parar de usar este
produto e de assistir às imagens de vídeo em
3D até o desconforto cessar. Consulte um
médico se achar necessário. Você também deve
rever (i) o manual de instruções de seu televisor,
bem como o de qualquer outro dispositivo ou
mídia utilizada com seu televisor e
(ii) acessar o website da Sony para obter as
informações mais recentes. A visão das crianças
(especialmente das menores de seis anos)
ainda está em desenvolvimento. Consulte seu
médico (um pediatra ou oftalmologista) antes
de permitir que crianças assistam imagens de
vídeos em 3D ou joguem jogos estereoscópicos
em 3D. Os adultos devem supervisionar
as crianças para garantir que elas sigam as
recomendações listadas acima.

 Não deixe cair nem modifique os Óculos 3D
Ativos.
 Se os Óculos 3D Ativos forem quebrados,
mantenha as partes quebradas longe da boca
ou dos olhos.
 Tenha cuidado para não prender os dedos nas
dobradiças enquanto dobra as hastes.
 Mantenha este produto fora do alcance das
crianças, de forma que nenhuma parte do
mesmo seja ingerido acidentalmente.
 Assista à TV a partir de uma distância maior
que três vezes a altura da tela da TV.
 Tenha cuidado para não machucar os olhos
com as hastes dos Óculos 3D Ativos.
 Faíscas ou chuviscos podem ocorrer sob
algumas iluminações fluorescentes ou de
LED, etc.
 Ao usar os Óculos 3D Ativos e assistir
ou reproduzir imagens de vídeo 3D ou
conteúdos SimulViewTM sob algumas luzes
fluorescentes ou de LED, etc., faíscas ou
chuviscos podem ser observados. Estes
chuviscos ou faíscas podem desencadear
ataques epilépticos ou desmaios
(fotossensibilidade) em um percentual
muito pequeno de indivíduos. Caso note
faíscas ou chuviscos tire os Óculos 3D
Ativos IMEDIATAMENTE e pare de assistir
ou de reproduzir imagens de vídeo 3D
ou conteúdos SimulViewTM. Estas faíscas
ou chuviscos podem causar sintomas
epiléticos ou convulsões anteriormente
não detectadas em pessoas sem histórico
de convulsões ou epilepsia. Caso tenha
histórico de epilepsia ou convulsões de
qualquer tipo, consulte seu médico antes
de assistir ou reproduzir às imagens de
vídeo 3D ou conteúdos SimulViewTM.
Caso experimente qualquer um dos
sintomas a seguir enquanto usa os
Óculos 3D Ativos, tire os Óculos 3D Ativos
IMEDIATAMENTE e pare de assistir ou
reproduzir às imagens de vídeo 3D ou
conteúdos SimulViewTM e consulte seu
médico antes de continuar: tontura, visão
alterada, espasmos oculares ou musculares,
perda de consciência, desorientação, crises
convulsivas, ou quaisquer movimentos
involuntários ou convulsões.

 Descarte as baterias de forma
ambientalmente correta. Em certas regiões
podem haver regulamentações de descarte
das mesmas. Consulte as autoridades locais.

Manutenção dos seus
óculos
 Limpe os óculos delicadamente com um
pano macio.
 Manchas persistentes podem ser removidas
com um pano levemente umedecido com
uma solução de sabão neutro e água morna.
 Se usar um pano quimicamente tratado
previamente, não se esqueça de seguir as
instruções fornecidas na embalagem.
 Nunca utilize solventes fortes como diluente,
álcool ou benzina para limpeza.

Informações adicionais
Resolução de problemas
Caso haja um problema, consulte o i-Manual/Guia de Ajuda em sua TV.
Consulte o website da Sony para obter as informações mais recentes.
http://esupport.sony.com/BR/

Especificações
Tipo de bateria
Bateria de Lítio Dióxido de Manganês CR2025
Tempo de operação contínua (aprox.)
100 horas
Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Informações de marca registrada
 "SimulView" é uma marca registrada da Sony Computer Entertainment Inc.
 A marca nominativa e os logotipos Bluetooth® são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer
uso de tais marcas pela Sony Corporation é feito sob licença. Outras marcas comerciais e nomes de
marca pertencem aos seus respectivos proprietários.

Visão geral
Os Óculos 3D Ativos precisam ser registrados à TV.
Ao usar os Óculos 3D Ativos com outra TV, é necessário refazer o registro.

Etapas

1
2

Remova a folha isolante da
bateria antes de utilizar o
produto pela primeira vez.
Ao usar os Óculos 3D Ativos pela
primeira vez, segure-os em uma
faixa de 50 cm da TV, ligue a TV e
mantenha o botão/indicador 
(Alimentação) pressionado por
2 segundos. Os Óculos 3D Ativos
são ligados e o registro é iniciado
(O botão/indicador 
(Alimentação) pisca em verde e
amarelo). Quando o registro for
finalizado, uma mensagem
aparecerá na parte inferior direita
da tela por 5 segundos e o
indicador acenderá uma luz
verde por 3 segundos. Este
processo é necessário somente
uma vez.
Se o registro falhar, os Óculos 3D
Ativos serão desligados
automaticamente. Neste caso,
repita o procedimento acima.

Folha
isolante

 (Alimentação)
botão/indicador

Para ligar e desligar
Para ligar: aperte o botão de liga/desliga uma vez.
Para desligar: segure o botão de liga/desliga por 2 segundos.

