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3D monitor 
Návod k použití



VÝSTRAHA
 ˎ Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neotevírejte skříň zařízení. Servis svěřte výhradně 
kvalifikovanému opraváři.

 ˎ Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako splňující limity stanovené směrnicí EMC při 
použití spojovacího kabelu o délce kratší než 3 metry.

 ˎ Pro vaši bezpečnost a pohodlí je toto zařízení opatřeno zemnicím zástrčkou v souladu se 
standardem BS1363. V případě potřeby výměny pojistky v dodané zástrčce je třeba použít 
pojistku 5 AMP splňující standard ASTA nebo BSI pro BS1362, (tj. označenou značkou  
nebo ). Pokud zástrčka dodaná s tímto zařízením obsahuje snímatelný kryt pojistky, po 
výměně pojistky nezapomeňte tento kryt znovu nasadit. Nikdy nepoužívejte zástrčku bez krytu 
pojistky. V případě ztráty krytu pojistky se obraťte na nejbližší servis Sony.

 ˎ Někteří lidé mohou mít nepříjemné pocity (například napětí v očích, únava očí či nevolnost) při 
sledování 3D video obrazů nebo hře stereoskopických 3D her na 3D televizorech. Pokud pocítíte 
takové nepříjemné pocity, měli byste okamžitě přestat používat televizor, dokud tyto pocity 
neodezní. Obecně doporučujeme vyhnout se používání systému PlayStation®3 příliš dlouhou 
dobu a během každé hodiny hry si udělat přestávku na 15 minut. Potřebná délka a frekvence 
přestávek při hraní stereoskopických 3D her či sledování 3D videa se však u jednotlivých osob liší 
– dělejte takové přestávky, které jsou dostatečně dlouhé, aby odezněly jakékoli nepříjemné pocity 
či únava. Pokud příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. Zrak malých dětí (zvláště do šesti let 
věku) se stále ještě vyvíjí. Než necháte své dítě sledovat 3D video obrazy či hrát stereoskopické 3D 
hry, poraďte se se svým dětským lékařem či optometristou. Děti by měly být pod dozorem 
dospělých, aby byla zajištěna výše uvedená doporučení.

Příprava
Než tento produkt začnete používat, pečlivě si přečtěte návod a uschovejte jej pro budoucí 
potřebu. Přečtěte si také pokyny k systému PlayStation®3.

Bezpečnost
 ˎ Nepoužívejte jiný než dodaný síťový kabel AC. Kabel nijak neupravujte.
 ˎ Dbejte na to, aby do produktu nevnikla tekutina nebo malé předměty. Pokud by k tomu došlo, 
produkt dále nepoužívejte a odpojte jej okamžitě od síťové zásuvky.

 ˎ Výrobek nikdy nerozebírejte ani neupravujte.
 ˎ Chraňte výrobek před prachem, kouřem a párou.
 ˎ Nevystavujte výrobek vysokým teplotám, vysoké vlhkosti ani přímému slunečnímu světlu.
 ˎ Nedotýkejte se produktu mokrýma rukama.
 ˎ Pokud systém nehodláte delší dobu používat nebo jej chcete očistit, odpojte síťový kabel AC od 
elektrické zásuvky.

 ˎ Nepřipojujte síťový kabel AC k měniči napětí či invertoru. Připojení síťového kabelu AC k 
měniči napětí při cestách přes oceán či invertoru za účelem použití v automobilu může 
způsobit střádání tepla v systému a může způsobit popáleniny nebo selhání.

 ˎ Uchovávejte produkt mimo dosah malých dětí. Malé děti by mohly spolknout malé součásti nebo 
kolem sebe omotat kabely, což by mohlo vést k poranění nebo nehodě či selhání produktu.

Používání a manipulace
 ˎ LCD obrazovka je vyrobena ze skla a při působení nadměrné síly může prasknout.
 ˎ Na určitých místech LCD obrazovky se můžou vyskytnout pixely, které nesvítí, nebo stále svítí. 
Výskyt takových bodů je běžným jevem souvisejícím s LCD obrazovkami a není to znakem 
selhání systému. LCD obrazovky jsou vyráběny pomocí vysoce přesných technologií. Na každé 
obrazovce však existuje velmi malý počet nesvítících či stále svítících pixelů. Po vypnutí 
systému také na obrazovce může několik sekund zůstat zkreslený obraz.

 ˎ Přímé vystavení slunečnímu svitu může poškodit LCD obrazovku systému. Při používání 
venku nebo blízko okna dbejte opatrnosti.

 ˎ Při použití systému v chladném prostředí se můžou projevit stíny v grafice nebo se může 
obrazovka jevit tmavší než obvykle. To není příznakem nesprávné funkce, po zvýšení teploty 
se  obrazovka vrátí do normálního stavu.

 ˎ Neponechávejte na obrazovce zobrazený neměnný obraz po delší dobu, mohlo by to způsobit 
trvalé slabé zobrazení tohoto obrazu na obrazovce.

 ˎ Při přenášení tohoto produktu dbejte opatrnosti. Pokud jej nebudete držet pořádně, produkt 
může spadnout a způsobit škody či poranění.

 ˎ Neumisťujte produkt na nestabilní, nerovné, nakloněné povrchy či místa vystavená vibracím.
 ˎ Nepokládejte na produkt žádné objekty. Nestoupejte na produkt.
 ˎ Dbejte na to, aby produkt neupadl a nevystavujte jej silným nárazům.
 ˎ Zamezte kontaktu produktu s kapalinami.
 ˎ Dodržováním níže uvedených pokynů pomůžete zabránit zhoršení vzhledu či změně barev.

 ˋ Produkt otírejte měkkým suchým hadříkem.
 ˋ Nepokládejte na produkt na delší dobu žádné gumové či vinylové materiály.
 ˋ Nepoužívejte rozpouštědla či chemikálie. Neotírejte produkt chemicky upravenými 

čisticími tkaninami.



Zjištění verze systémového softwaru systému PS3™  

Aby bylo možné použít 3D monitor, musí systém PS3™ obsahovat systémový 
software verze 3.70 nebo novější. Verzi systémového softwaru zjistíte výběrem 
položek  (Settings - Nastavení)   (System Settings - Nastavení systému) 

 [System Information - Informace o systému] v nabídce XMB™ (XrossMediaBar) 
systému PS3™.

Vybalení

ˎ 3D monitor (1) ˎ Podstavec (1)) ˎ Krk (1)
ˎ Síťový kabel AC (1) ˎ Kabel HDMI (1) ˎ 3D brýle (2 sady) (pouzdro, kabel USB)
ˎ Instrukční příručka(1)

Sestavení produktu

1 Zasuňte krk do podstavce, dokud neuslyšíte cvaknutí.
Ujistěte se, že podstavec a krk směřují stejným směrem podle ukázky na obrázku.

2 Zajistěte krk na místě utažením montážního šroubu na spodní 
straně podstavce.

3 Zasuňte monitor do krku, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Rady
 ˎ Při sestavování podstavce a monitoru dejte pozor, abyste si 
nepřiskřípli prsty.

 ˎ Náklon displeje lze upravit až do úhlu 10° od svislé polohy 
(obrázek ). Jednou rukou přidržte podstavec a druhou rukou 
zatlačte na horní část monitoru. Nepokoušejte se monitor naklonit 
o více než 10° oproti svislé poloze, mohlo by dojít k jeho poškození.

 ˎ K vyjmutí monitoru z krku podstavce jsou zapotřebí dvě osoby. 
Jedna osoba přitiskne krk a podstavec k plochému povrchu a 
stiskne tlačítko na čepu. Ve stejný okamžik může druhá osoba 
zdvihnout monitor směrem nahoru.

Zadní strana

Stisknutím odpojíte monitor od krku 
a podstavce.

Použití 3D monitoru

Přední strana

Kontrolka stavu
Červená: vypnuto (pohotovostní režim)
Modrá: spouštění
Zelená: v provozu
Oranžová: chybí vstupní signál
Převaděč 3D sync

Infračervený přijímač
Infračervený přijímač pro dálkové ovládání 
(prodáváno samostatně).





Zadní strana

Tlačítko napájení
Zapíná a vypíná napájení (pohotovostní režim).

Tlačítko volby vstupu
Přepínače mezi vstupními signály.

Tlačítko hlasitost +/ Tlačítko hlasitost –

Tlačítko MENU
Zobrazí nebo skryje nabídku.

Tlačítko 3D
Stiskem tlačítka 3D zobrazíte obraz videa ve 3D.

Konektor AC IN

Servisní konektor

Konektor vstupu komponentního videa

Zástrčky vstupu audio

Konektory vstupu HDMI™

Zástrčka sluchátek

3D brýle

Infračervený přijímač

Tlačítko napájení
Zapnutí/vypnutí: stiskněte a držte alespoň 2 sekundy.
Přepínání hráčů při použití funkce SimulView™:
při zapnutém napájení rychle stiskněte a uvolněte.

Kontrolka napájení
Bliká: režim 3D
Opakovaně bliká vždy dvakrát: režim SimulView™ (2P)
Pomalu bliká: režim SimulView™ (1P)
Rychle bliká: nízký stav baterie

Konektor USB

Přepínač BATTERY
Na začátku použití 3D brýlí nezapomeňte dát 
přepínač baterie do polohy On (Zapnuto).

Můstek brýlí
Můžete nastavit můstek brýlí tak, aby pasoval k 
tvaru vašeho nosu.

Rada
Buďte opatrní, abyste se neskřípli v kloubu 3D brýlí.



Nastavení výstupu videa v systému PS3™

1 Přejděte k položce  (Settings - Nastavení)   (Display Settings - 
Nastavení zobrazení).

2 Vyberte možnost [Video Output Settings - Nastavení výstupu videa].

3 Vyberte možnost [HDMI].

4 Vyberte možnost [Auto].

5 Zkontrolujte nastavení, vyberte možnost [Yes - Ano] a stiskněte tlačítko .

6 Nastavte velikost monitoru na 24 palců.

7 Zkontrolujte nastavení, vyberte možnost [Yes - Ano] a stiskněte tlačítko . 

Rada
V případě použití tohoto nastavení připojte systém PS3™ k monitoru 3D přímo 
prostřednictvím kabelu HDMI. Při připojení monitoru a systému PS3™ prostřednictvím 
AV zesilovače či jiného zařízení nemusí toto nastavení správně fungovat.

Navigace v nabídce

Picture 
(Obraz)

Backlight 
(Podsvícení)

Nastavuje jas podsvícení.

Picture Mode 
(Režim obrazu)

[Standard]: Poskytuje standardní přirozeně 
vyhlížející obraz vhodný pro domácí 
použití.
[Dynamic]: Poskytuje jasný obraz s důrazem
na ostrost a vysoký kontrast.
[Cinema]: Poskytuje obraz optimalizovaný 
pro sledování filmů.
[Custom] (Vlastní): Použije vlastní 
uživatelská nastavení

Reset Current 
Mode (Resetovat 
aktuální režim)

Resetuje všechna nastavení obrazu na 
výchozí hodnoty.

Screen* 
(Obrazovka)

Wide Mode 
(Širokoúhlý režim)

[Normal]: Zobrazí obraz v jeho původní 
velikosti.
[Full] (Plný): Zobrazí obraz v režimu na 
celou obrazovku.
[PSP™ Zoom]: Zobrazí obraz z připojeného 
systému PSP® (PlayStation®Portable) 
v režimu na celou obrazovku.

Overscan (Přesah) Vyberte možnost [ON] (Zapnuto), pokud 
je u okrajů obrazovky vidět šum nebo 
černý rámeček.

Sound 
(Zvuk)

Sound Mode 
(Režim zvuku)

[Standard]: Poskytuje vyvážený a přirozený 
zvuk v celém rozsahu.
[Dynamic]: Poskytuje jasný zvuk 
s důrazem na vysoké a nízké frekvence.
[Cinema]: Poskytuje zvuk s dojmem 
přítomnosti na samotném místě dění, 
stejně jako byste byli v kinosále.
[Custom] (Vlastní): Použije vlastní 
nastavení zvuku.

Reset Current 
Mode (Resetovat 
aktuální režim)

Resetuje všechna nastavení zvuku na 
výchozí hodnoty.

Balance (Vyvážení) Upraví vyvážení zvuku mezi levým 
a pravým reproduktorem.

3D 3D formát Upraví nastavení tak, aby odpovídalo 3D 
formátu přehrávaného obsahu, pokud není 
3D obraz správně zobrazen.



Settings 
(Nastavení)

HDMI Control 
(Ovládání HDMI)

Pokud vyberete možnost [ON] (Zapnuto), 
monitor a zařízení připojené pomocí 
rozhraní HDMI budou zapínány 
a vypínány současně.

Signal Information 
(Informace o 
signálu)

Zobrazí údaje o rozlišení a frekvenci 
obrazu.

Quick Start (Rychlé 
spuštění)

Pokud vyberete možnost [ON] (Zapnuto), 
monitor se po zapnutí spustí mnohem 
rychleji. Vezměte na vědomí, že udržování 
monitoru v pohotovostním režimu zvýší 
spotřebu energie.

Language (Jazyk) Nastaví jazyk na obrazovkách nabídek.

Restore Default 
Settings (Obnovit 
výchozí nastavení)

Resetuje všechna nastavení na výchozí 
hodnoty.

* Nabídka [Screen] (Obrazovka) umožňuje úpravy pouze tehdy, pokud je do 3D monitoru zasílán 
komponentní video signál.

Rada
3D monitor můžete ovládat pomocí dálkového ovládání Blu-ray Disc™ Remote 
Control CECHZRC1E (prodáváno samostatně). Při používání produktu s využitím 
dálkového ovládání BD používejte tlačítko TV, tlačítko MENU, tlačítko RETURN, 
tlačítko ENTER a směrová tlačítka. Podrobné informace o použití najdete 
v instrukční příručce k dálkovému ovládání BD.

Použití režimu SimulView™

Režim SimulView™ umožňuje dvěma hráčům při hře stejné hry zobrazit dva různé 
obrazy současně. Aby bylo možné tuto funkci použít, hra musí podporovat funkci 
SimulView™ a oba hráči musí mít 3D brýle. 

Rady
 ˎ V některých zobrazovacích prostředích a u určitého obsahu videa nemusí být obrazy 
zcela odděleny, takže to může vypadat, jako by se dva různé obrazy překrývaly.

 ˎ Režim SimulView™ umožňuje na monitoru zobrazit dva různé obrazy. Než začnete 
hrát hry nebo sledovat obsah v režimu SimulView™, nasaďte si 3D brýle.

Nabíjení 3D brýlí

1 Otevřete kryt konektoru USB. Připojte kabel USB typu A - micro-B.

2 Připojte druhý konec kabelu USB k systému PS3™ nebo jinému 
podporovanému zařízení.
Během nabíjení se rozsvítí kontrolka napájení a po dokončení nabíjení zhasne.

Rady
 ˎ Pokud začnete nabíjet 3D brýle v okamžiku, kdy jsou zapnuté, napájení se vypne.
 ˎ 3D brýle nelze nabíjet, pokud je přepínač baterie v poloze Vypnuto.

Řešení problémů

Napájení monitoru se neočekávaně vypne.
 C  Napájení se automaticky vypne, pokud není k dispozici vstupní signál.

Na obrazovce jsou jasné nebo tmavé body.
 C  Na určitých místech LCD obrazovky se mohou objevit černé (tmavé) pixely či 

trvale rozsvícené pixely. Výskyt takových bodů je běžným jevem souvisejícím s 
LCD obrazovkami a není to znakem selhání systému.

3D nebo SimulView™ obraz není zobrazen nebo obraz nevypadá jako 3D či 
SimulView™ obraz.

 C  Zkontrolujte, zda jsou 3D brýle zapnuté.
 C  Zkontrolujte, zda jsou 3D brýle nabité.
 C  3D brýle pracují na principu příjmu průběžného infračerveného signálu z 

převaděče 3D sync. Brýle nemusí správně fungovat v následujících případech.
 ˋ  3D brýle nemíří na převaděč 3D sync.
 ˋ  Prostor mezi 3D brýlemi a převaděčem 3D sync blokují nějaké objekty.
 ˋ  V blízkosti jsou jiná zařízení využívající komunikaci pomocí infračervených 
paprsků, osvětlovací tělesa, elektrická topidla či podobná zařízení.

 C  Používejte 3D brýle tak, aby byly ve stejné rovině s monitorem. Pokud ležíte nebo 
máte nakloněnou hlavu, může být obtížné pozorovat 3D efekt a může se změnit 
barva obrazu.

 C  Při připojení monitoru a systému PS3™ prostřednictvím AV zesilovače či jiného 
zařízení může dojít k nesprávnému zobrazení 3D nebo SimulView™ obrazů. 
Připojte systém PS3™ k monitoru přímo prostřednictvím kabelu HDMI a poté 
upravte nastavení výstupu videa v systému PS3™.

3D brýle nedostávají žádné napájení.
 C  Zkontrolujte, zda je přepínač baterie v poloze On (Zapnuto).



Technické údaje

3D monitor
Vstupy a výstupy Konektory vstupu HDMI × 2

Konektor vstupu komponentního videa
(Y/CB (PB)/CR (PR)) × 1 každý
Konektory vstupu audio × 2: 2 kanály, zástrčka pin
Konektor USB × 1: typ A, pouze pro servisní účely
Konektor výstupu sluchátek × 1: stereo mini jack

Reproduktory Stereo 2 kanály (plný rozsah, 3 W × 2, 28 mm × 28 mm, 
eliptické)
Subwoofer (5 W, 50 mm)  
Zátěžová impedance: 8 Ω

Rozlišení displeje 1920 × 1080

Efektivní velikost obrazovky 23,5 palců

Napájení AC 100 V - 240 V (50/60 Hz)

Spotřeba energie 60 W, 0,6 A - 0,26 A (za provozu),
0,2 W nebo méně (v pohotovostním režimu),
7 W nebo méně (při funkci Quick Start nastavení na  
[ON -Zapnuto])

Provozní teplota 5 °C - 35 °C

Rozměry (š × v × h) Cca. 650 × 391 × 207 mm (včetně podstavce)

Hmotnost Cca. 5,7 kg (včetně podstavce)

3D brýle
Typ baterie Vestavěná dobíjitelná lithium-ionová baterie

Napětí baterie 3,7 V, DC

Kapacita baterie 70 mAh

Spotřeba energie 5 V 100 mA

Rozměry (š × v × h) Cca 174 × 41 × 177 mm (za provozu),
cca. 174 × 41 × 60 mm (složené)

Hmotnost Cca. 47 g

Design a technické údaje mohou být pozměněny bez předchozího upozornění.

ZÁRUKA
Na tento produkt se po 12 měsíců od data koupě vztahuje záruka výrobce stanovená v příručce  
k systému PS3™.
Plné informace najdete v příručce k systému PS3™.

Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, 
Minatoku, Tokyo 108-0075 Japonsko. 
Autorizovaným zástupcem pro záležitosti týkající se elektromagnetické kompatibility a 
bezpečnosti produktu je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,  
70327 Stuttgart, Německo.
Distribuci v Evropě zajišťuje společnost Sony Computer Entertainment Europe Ltd,  
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Spojené království.

Výrobek může podléhat národním zákonům pro kontrolu exportu. Vaší povinností je 
bezpodmínečně dodržovat ustanovení těchto a jiných příslušných zákonů, kterým 
výrobek podléhá.

 
Pokud uvidíte jakýkoliv z těchto symbolů na jakémkoliv z našich elektrických výrobků, bateriích 
nebo jejich obalech, znamená to, že příslušný elektrický výrobek nebo baterie by neměly být 
v Evropě likvidovány jako obecný domácí odpad. Aby bylo možné u takového výrobku a baterie 
zajistit správné nakládání s odpadem, provádějte laskavě jejich likvidaci v souladu s veškerými 
místně platnými právními předpisy nebo požadavky na likvidaci elektrických zařízení a baterií. 
Budete-li tento postup respektovat, pomůžete tím chránit přírodní zdroje a zlepšovat standardy 
ochrany životního prostředí v souvislosti se zpracováním a likvidací elektrických odpadů.
Tento symbol může být použit na bateriích v kombinaci s dalšími chemickými symboly. 
Chemické symboly pro rtuť (Hg) či olovo (Pb) budu uvedeny, pokud baterie obsahuje více než 
0,0005 % rtuti nebo více než 0,004 % olova.
Tento výrobek obsahuje baterii, která je trvale do něj zabudovaná z důvodů bezpečnosti, výkonu 
nebo integrity dat. Baterii by nemělo být nutné vyměňovat po dobu životnosti výrobku a její 
vyjmutí by mělo být provedeno pouze vyškoleným servisním personálem. Abyste zajistili 
správnou likvidaci baterie, zlikvidujte tento výrobek jako elektrický odpad.
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