Resolução de problemas de
falta de reprodução de áudio,
vídeo ou 3D a partir de uma
PlayStation ® 3 (PS3™)

Visualizador pessoal 3D

Podem ocorrer problemas de áudio e vídeo quando a saída de som
da PS3™ é alterada através de qualquer um dos métodos seguintes.
 A saída foi alterada para este sistema através da função
pass-through HDMI do sistema.
 A saída foi alterada para este sistema através da ligação directa
da PS3™ a este sistema, depois de utilizar a PS3™ com o televisor.
Neste caso, enquanto o sistema está ligado, desligue a PS3™
e reinicie-a, mantendo o botão de ligação da PS3™ premido
durante pelo menos 5 segundos (até ouvir outro sinal sonoro).

Guia de arranque

“PlayStation” é uma marca registada da Sony Computer Entertainment Inc.
“PS3” é uma marca comercial da mesma empresa.
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Antes de utilizar, consulte “Precauções de saúde” e “Precauções” no
“Guia de referência”.
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Ligação
Ligue o equipamento de reprodução
e um televisor.

Ligue os auscultadores fornecidos.
Encaixe o cabo direito na ranhura.
(Prender o cabo nas patilhas existentes
em vários locais ajudará a mantê-lo ﬁxo.)

Leitor de Blu-ray DiscTM
Televisor

Consola de jogos
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Cabo HDMI (fornecido)

Mesmo que o equipamento de reprodução só
tenha uma tomada HDMI, poderá ver vídeo emitido
pelo equipamento de reprodução 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”.

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

Passe o cabo
esquerdo por trás
da patilha.

Passe o cabo direito
por trás da patilha.
Introduza a miniﬁcha estéreo dos
auscultadores
na tomada para
auscultadores.

Ligue o cabo de
alimentação CA.
Unidade do processador
(Vista posterior)

Sugestão
 Se preferir, poderá ligar outros
auscultadores mini-ﬁcha estéreo.

Cabo de
alimentação CA
(fornecido)

A uma tomada
de parede

Ligue o sistema ().
O indicador de alimentação da unidade
do processador está aceso a verde.

Ligue o visualizador
pessoal.
Unidade do processador
(Vista frontal)

Ligue o equipamento de reprodução ().
Visualizador
pessoal
Continua em

2 Colocação

2 Colocação

A colocação impede-o de ver para fora do visualizador pessoal. Antes de o colocar, consulte os passos 2 – 4
(Colocação, Conﬁguração e Utilização), para ﬁcar familiarizado com a sequência dos procedimentos.

Ajuste a posição na cabeça.

Para um posicionamento
confortável

Ajuste cuidadosamente o visualizador para a esquerda,
para a direita, para cima e para baixo para visualizar
o centro dos ecrãs.

 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.

Notas
 Se o visualizador detectar que o suporte para a testa  não está
em contacto com a sua testa durante a utilização, os ecrãs são
desactivados. Certiﬁque-se de que o suporte para a testa ﬁca
contacto com a sua testa.
 Se o suporte para a testa  estiver demasiado para trás
(demasiado encostado à testa), poderá ser difícil ver os ecrãs.
Neste caso, empurre o controlo de bloqueio do suporte 
para a esquerda e, mantendo o suporte levantado, empurre-o
para a frente.

Aperte a correia ﬁrmemente.
Olho

Ecrã
Sugestão
 É possível ajustar o comprimento das correias superior e inferior.
Para mais informações, consulte o “Guia de referência”.

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

Coloque os auscultadores.
Coloque o auricular com a marca R no ouvido direito
e o auricular com a marca L no ouvido esquerdo.

Puxe a correia.
Alternando os lados, mantenha premido o botão
de libertação da correia e puxe a correia.

Para remover o visualizador pessoal

Coloque o visualizador pessoal
na cabeça.

 Remova os auscultadores antes de remover o visualizador
pessoal.
 Mantenha premidos ambos os botões de libertação da
correia, puxe o visualizador para a frente e levante-o.

Baixe a correia inferior até à base da cabeça.

3 Configuração

Siga as instruções
apresentadas no ecrã para
efectuar as operações.

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

4 Utilização
Controle a reprodução a partir de origens
de reprodução compatíveis.
Controlar a reprodução a partir da unidade
Recuar
rapidamente

Ajuste a distância entre as lentes.

Reproduzir

Mantenha o botão premido para
saltar para o capítulo anterior.

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

Ligação/modo
de suspensão
Mantenha o botão
premido para entrar no
modo de suspensão.

Avançar
rapidamente

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

Mantenha o botão
premido para saltar para
o capítulo seguinte.

Pausa
Veriﬁque o alinhamento dos ecrãs.
As três marcas “I” e a linha
horizontal intersectam-se.

Notas

Volume

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

Mais de uma das marcas “I”
e a linha horizontal não se
intersectam.

 Se apenas uma das marcas “I” e a linha horizontal não
se intersectarem, interrompa a utilização do sistema.
Para mais informações, consulte o “Guia de referência”.

Siga as instruções apresentadas.
Depois de ler as informações, prima o botão MENU ou
o botão .

 O sistema não pode ser utilizado para o controlo
de equipamento de reprodução avançado, como
operações de menu.
 O controlo através destes botões só é possível
quando “Control for HDMI” em “General Setup”
está deﬁnido como “On” (predeﬁnição).
 Não é possível controlar algum equipamento
de reprodução utilizando os botões do
visualizador pessoal.

Para mais informações sobre a conﬁguração das deﬁnições dos menus
e a ligação de acessórios, consulte o “Guia de referência”.
Nota
 Para resolver um problema de falta de reprodução de áudio, vídeo ou 3D quando o sistema está
ligado a uma PlayStation®3 (PS3™), consulte as instruções existentes na página à direita da capa
para efectuar a resolução de problemas.

