Aktif 3D Gözlük
Tanım etiketinin konumu
Model No, Üretim Tarihi (ay/yıl) ve Güç Beslemesi nominal değerleri
için etiketler (uygulanabilir emniyet yönetmeliklerine uygun olarak)
ürünün veya ambalajın arkasında bulunur.
Bu ürün Sony Corporation, 1 7 1 Konan Minato ku Tokyo,
108 0075 Japan tarafından veya bunun adına üretilmiştir. Avrupa
Birliği yönetmeliğini baz alan ürün uyumluluğuyla ilgili sorular,
yetkili temsilci olan Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany şirketine yönlendirilmelidir.
Tüm servis ve garanti konularıyla ilgili olarak lütfen ayrı servis
veya garanti belgelerindeki adreslere başvurun.

Aktif 3D Gözlük
Kullanım Kılavuzu

Sony Corp., bu Aktif 3D Gözlüğün 1999/5/EC yönetmeliğinin esas
gerekliliklerini ve diğer koşullarını yerine getirdiğini beyan eder.
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Ayrıntılar için lütfen şu URL’ye erişin: http://www.compliance.sony.de/

Aktif 3D Gözlüğü elden çıkartma
Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazların
İmhası (Avrupa Birliği ve diğer Avrupa
ülkelerinde ayrı toplama sistemleriyle
uygulanmaktadır)
Ürünün veya ambalajı üzerindeki bu sembol, bu ürünün
bir ev atığı gibi muamele görmemesi gerektiğini belirtir.
Bunun yerine, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için
uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru bir
şekilde elden çıkarılmasını sağlayarak, uygunsuz bir elden çıkarma
durumunda çevre ve insan sağlığı açısından doğacak potansiyel
olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olmuş olacaksınız.
Materyallerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına
yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha
detaylı bilgi için lütfen ilgili belediye birimi veya ürünü satın aldığınız
satıcı ile temasa geçiniz.

Bitmiş pilleri elden çıkartma
Atık pillerin bertaraf edilmesi (Avrupa
Birliği’nde ve ayrı toplama sistemleri
bulunan diğer Avrupa ülkelerinde
uygulanan)
Pil veya ambalajın üzerindeki bu sembol, bu ürünle birlikte
teslim edilen pilin evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini
belirtmektedir. Bazı piller için bu sembol, kimyasal bir sembolle
birleştirilerek kullanılmış olabilir. Eğer piller %0,0005 cıva veya %0,004
kurşun‘dan fazla içerikteyseler, o zaman bu kimyasal semboller cıva (Hg)
veya kurşun (Pb) için eklenir. Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini
sağlamakla, pillerin uygunsuz şekilde bertaraf edilmesi neticesinde çevre
ve insan sağlığında meydana gelebilecek olan potansiyel zararların
engellenmesine de katkıda bulunmuş olacaksınız. Materyallerin geri
dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır.
Ürünlerin güvenlik, performans veya veri entegrasyon gibi sebeplerden
dolayı beraberlerindeki pille sürekli bir bağlantı gerektirdikleri durumlarda
pilin yalnızca kalifiye servis personeli tarafından değiştirilmesi zorunludur.
Pilin uygun bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla ürünü,
kullanım süresinin sonunda elektrikli ve elektronik ekipmanların geri
dönüştürülmesine ilişkin yürürlükte olan toplama noktasına teslim ediniz.
Diğer tüm piller için lütfen pillerin üründen güvenli bir şekilde
çıkarılmasına ilişkin bölümü inceleyiniz. Pili, atık pillerin geri
dönüştürülmesine yönelik yürürlükteki toplama noktasına teslim ediniz.
Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesine ilişkin daha ayrıntılı bilgi için
lütfen yerel Yetkili Dairenizle, evsel atık bertaraf servisinizle veya ürünü
satın aldığınız mağazayla irtibat kurunuz.

Üretici Firma:

Sony Corporation
1-7-1 Konan, Minatoku, Tokyo
108-0075 Japan
Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel:
0216-633 98 00
Faks:
0216-632 70 30
email: bilgi@eu.sony.com

AEEE Yönetmeliğine Uygundur
PCB içermez
İTHALATÇI FİRMA
SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.
Onur Ofis Park Plaza Inkılap Mah. Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/İstanbul
Sony Bilgi ve Danışma Hattı: (212) 444 SONY (7669)

http://www.sony.net/
4-537-150-11(1)
© 2013 Sony Corporation

TDG-BT500A / BT400A
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Dikkat
Kişisel emniyetinizi sağlamak ve maddi zararları önlemek için lütfen
bu emniyet yönergelerini okuyun.
Pil yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi oluşur.
Pili yerleştirirken kutuplara dikkat edin.
Sadece CR2025 tipi pil kullanın.

Uyarı
 Aktif 3D Gözlüğü ateşe atmayın.
 Aktif 3D Gözlüğü parçalarına ayırmayın.
 Aktif 3D Gözlüğü ateş yakınında veya doğrudan güneş ışığı veya
güneş altında kalmış arabaların içi gibi çok sıcak yerlerde
kullanmayın, şarj etmeyin veya bırakmayın.
 Aktif 3D Gözlüğün içine su veya yabancı maddelerin girmesine izin
vermeyin.
 Piller güneş ışığı, ateş ve benzeri aşırı ısı kaynaklarına maruz
bırakılmamalıdır.

Kullanım önlemleri
 Aktif 3D Gözlük televizyondan RF sinyalleri alarak çalışır.
 Aşağıdaki durumlarda istendiği gibi çalışmayabilir:
– Aktif 3D Gözlük televizyona bakmıyorsa
– Aktif 3D Gözlükle televizyon arasında doğrudan görüşü
engelleyen nesneler varsa
– Yakınlarda bir İnternet erişim noktası veya mikrodalga fırın gibi
başka 2,4GHz RF cihazları varsa gözlüğün performansı olumsuz
etkilenebilir.
 Televizyonu, Aktif 3D Gözlük dik bir şekilde televizyona bakacak
şekilde izleyin.
 Yatarsanız veya başınızı yana eğerseniz 3D etkisi azalır ve ekranda
renkler kayar.

Emniyet Önlemleri
 Bu ürünü, sadece uygun bir Sony televizyonda 3D video
görüntülerini izlemek için kullanmanız gerekir.
 Bazı kişiler bu ürünü kullanırken rahatsızlık (göz yorulması, baş
dönmesi veya mide bulantısı gibi) duyabilirler. Sony, tüm
izleyicilerin 3D video görüntüleri izlerken veya stereoskopik 3D
oyunlar oynarken düzenli molalar vermesini önerir. Gereken
molaların uzunluğu ve sıklığı kişiden kişiye farklı gösterecektir. Sizin
için en uygun olana kendiniz karar vermeniz gerekir. Rahatsızlık
duyduğunuzda, rahatsızlığınız sona erinceye kadar bu ürünü
kullanmaya ve 3D video görüntülerini izlemeye ara vermeniz
gerekir; gerekli olduğuna inanıyorsanız bir doktora danışın. En yeni
bilgiler için, televizyonunuzun ve de televizyonunuzla kullandığınız
diğer cihazların veya medyaların (i) kullanım kılavuzlarını da
okumanız ve (ii) web sitemize (http://www.sony-europe.com/
myproduct) bakmanız gereklidir. Küçük çocukların (özellikle altı
yaşından küçük olanların) görme yetenekleri halen gelişme
aşamasındadır. Çocuğunuzun 3D video görüntülerini izlemesine
veya 3D stereoskopik oyunlar oynamasına izin vermeden önce
doktorunuza, örn. çocuk doktoru veya göz doktoruna danışın.
Yetişkinler, küçük çocukları gözetim altında tutarak onların
yukarıdaki önerilere uygun hareket ettiklerinden emin olmalıdır.
 Aktif 3D Gözlüğü düşürmeyin ve üzerinde değişiklik yapmayın.
 Aktif 3D Gözlük kırıldıysa kırılmış parçaları ağzınızdan ve
gözlerinizden uzak tutun.
 Sapları katlarken parmaklarınızı menteşelere kıstırmamaya dikkat
edin.
 Bu ürünü, çocukların yanlışlıkla yutmaması için çocukların
erişemeyeceği bir yerde tutun.
 Televizyonu, televizyon ekranı yüksekliğinin üç katından daha fazla
bir mesafeden izleyin.
 Belirli aydınlatma koşullarında kırpışma görülebilir. Böyle bir
durumda ışığı kısın veya kapatın.
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 Işığa hassasiyetiniz, kalp hastalığınız varsa veya sağlığınız iyi değilse
Aktif 3D Gözlüğü kullanmayın.
 Aktif 3D Gözlüğü takarken gözlük saplarıyla gözünüze zarar
vermemeye dikkat edin.
 Bazı floresan veya LED vb. aydınlatmalı ortamlarda kırpışma veya
yanıp sönme görülebilir.
- Bazı floresan veya LED vb. aydınlatmalı ortamlarda Aktif 3D gözlük
kullanırken ve 3D video görüntüleri veya SimulView™ içerikleri
izlerken veya oynarken kırpışma veya yanıp sönme görebilirsiniz.
Bu kırpışma veya yanıp sönme durumu, çok küçük bir insan
yüzdesinde sara nöbetlerini tetikleyebilir veya bayılmalara sebep
olabilir (ışık hassasiyeti). Kırpışma veya yanıp sönme fark ederseniz,
derhal Aktif 3D gözlüğü çıkartın ve 3D video görüntüleri veya
SimulView™ içerikleri izlemeyi veya oynamayı bırakın. Bu kırpışma
veya yanıp sönme durumu, daha önce bayılma veya sara belirtisi
geçmişi olmayan kişilerde bile bayılmayı veya sara nöbetlerini
tetikleyebilir. Bir sara nöbeti veya herhangi bir bayılma yaşarsanız,
3D video görüntüleri veya SimulView™ içerikleri izlemeden veya
oynamadan önce doktorunuza danışın. Aktif 3D gözlüğü
kullanırken aşağıdaki sağlık belirtilerinden herhangi birini
görürseniz, DERHAL Aktif 3D gözlüğü çıkartın, 3D video
görüntülerini veya SimulView™ izlemeyi veya oynamayı bırakın ve
devam etmeden önce doktorunuza danışın: baş dönmesi, görüş
bozulması, göz veya kas seğirmesi, bilinç kaybı, dezoryantasyon,
nöbet veya herhangi bir istemsiz hareket veya kasılma.
 Pilleri çevreye koruyacak şekilde elden çıkartın. Belirli bölgelerde
pillerin elden çıkartılmasıyla ilgili düzenlemeler olabilir. Lütfen yerel
makamlara danışın.

Gözlüğünüzün Bakımı
 Gözlüğü yumuşak bir bezle nazikçe silin.
 İnatçı lekeler yumuşak sabun ve ılık su çözeltisiyle hafifçe ıslatılmış bir
bezle çıkartılabilir.
 Kimyasal olarak işlenmiş bir bez kullanıldığında, paketin üzerindeki
yönergelere uyun.
 Temizlemek için asla tiner, alkol veya benzin gibi güçlü çözücüler
kullanmayın.

Genel Bakış
Aktif 3D Gözlüğün televizyona kaydedilmesi gerekir.
Aktif 3D Gözlüğü başka bir televizyonla kullanırken tekrar kaydetmek gerekir.

Adımlar

1
2

Ürünü ilk kez kullanmadan önce pilin yalıtım yaprağını çıkartın.
Aktif 3D Gözlüğü ilk kez kullanırken, gözlüğü televizyondan en
fazla 50 cm mesafede tutun, televizyonu açın ve  (Güç) tuşunu/
ışığını 2 saniye boyunca basılı tutun. Aktif 3D Gözlük açılır ve
kaydetme işlemi başlar ( (Güç) tuşu/ışığı yeşil ve sarı renkte
yanıp söner. Kaydetme işlemi bittiğinde, ekranın sağ altında
5 saniye boyuna bir mesaj görüntülenir ve ışık 3 saniye boyunca
yeşil yanar. Bu işlemin sadece bir kez yapılması gerekir.
Kaydetme işlemi başarısız olursa, Aktif 3D Gözlük otomatik olarak
kapanır. Bu durumda yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.

Açmak ve kapatmak için

Yalıtım
yaprağı

 (Güç)
tuşu / ışığı

Açmak için: Güç tuşuna bir kez basın.
Kapatmak için: Güç tuşunu 2 saniye boyunca basılı tutun.

Ek Bilgi
Sorun Giderme
Bir sorunla karşılaştığınızda televizyonunuzdaki i-Manual’e başvurun.

Özellikler
Pil tipi
CR2025 Lityum Manganez Dioksit Pil
Sürekli çalışma süresi (yakl.)
100 saat
Tasarım ve özelliklerde bilgi vermeksizin değişiklik yapılabilir.

Ticari Markaya İlişkin Bilgi
 “SimulView” Sony Computer Entertainment Inc. şirketinin bir ticari markasıdır.
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