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Εγχειρίδιο χρήσης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
 ˎ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το εσωτερικό της συσκευής. 
Για επισκευή, επικοινωνήστε με τους αρμόδιους τεχνικούς.

 ˎ Το παρόν μηχάνημα έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι πληροί τα όρια που ορίζονται στην Οδηγία 
περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης μικρότερο από 
3 μέτρα.

 ˎ Αυτός ο εξοπλισμός διαθέτει διαμορφωμένο βύσμα που συμμορφώνεται με το πρότυπο BS1363 
για την ασφάλεια και άνεσή σας. Αν χρειαστεί να αντικατασταθεί η ασφάλεια στο παρεχόμενο 
βύσμα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ασφάλεια 5AMP που είναι εγκεκριμένη σύμφωνα με τα 
πρότυπα ASTA ή BSI έως BS1362, (δηλ. να φέρει τη σήμανση  ή ). Αν το βύσμα που 
παρέχεται με αυτόν τον εξοπλισμό διαθέτει αφαιρούμενο κάλυμμα ασφάλειας, βεβαιωθείτε ότι 
τοποθετήσατε το κάλυμμα της ασφάλειας μετά την αντικατάστασή της. Μην χρησιμοποιείτε 
ποτέ το βύσμα χωρίς το κάλυμμα της ασφάλειας. Αν χάσετε το κάλυμμα της ασφάλειας, 
επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κατάστημα εξυπηρέτησης της Sony.

 ˎ Μερικοί άνθρωποι ενδέχεται να αισθανθούν ενόχληση (όπως καταπόνηση των ματιών, κούραση 
των ματιών ή ναυτία) όταν παρακολουθούν εικόνες βίντεο 3D ή όταν παίζουν στερεοσκοπικά 
παιχνίδια 3D σε τηλεοράσεις 3D. Αν αισθανθείτε τέτοια ενόχληση πρέπει να διακόψετε αμέσως 
τη χρήση της τηλεόρασης μέχρι να υποχωρήσει η ενόχληση. Γενικά συνιστούμε να αποφεύγετε 
την παρατεταμένη χρήση του συστήματος PlayStation®3 και να κάνετε διάλειμμα 15 λεπτών για 
κάθε ώρα παιχνιδιού. Ωστόσο, όταν παίζετε στερεοσκοπικά παιχνίδια 3D ή όταν παρακολουθείτε 
βίντεο 3D, η διάρκεια και η συχνότητα των απαιτούμενων διαλειμμάτων μπορεί να διαφέρει από 
το ένα άτομο στο άλλο – καλό θα ήταν να κάνετε διαλείμματα επαρκούς διάρκειας ώστε να 
υποχωρήσει οποιαδήποτε ενόχληση νιώθετε. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευθείτε το 
γιατρό σας. Η όραση των μικρών παιδιών (ειδικά των παιδιών κάτω των έξι ετών) βρίσκεται 
ακόμα υπό ανάπτυξη. Συμβουλευτείτε τον παιδίατρο ή τον οφθαλμίατρο του παιδιού σας πριν 
του επιτρέψετε να βλέπει εικόνες βίντεο 3D ή να παίζει στερεοσκοπικά παιχνίδια 3D. Οι ενήλικες 
πρέπει να επιτηρούν τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθούν ότι τηρούν τις συστάσεις που 
παρατίθενται παραπάνω.

Προφυλάξεις
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το 
για μελλοντική αναφορά. Διαβάστε επίσης τις οδηγίες για το σύστημα PlayStation®3.

Ασφάλεια
 ˎ Μην χρησιμοποιείτε άλλο καλώδιο ρεύματος εκτός από το παρεχόμενο καλώδιο 
εναλλασσόμενου ρεύματος. Μην τροποποιείτε το καλώδιο.

 ˎ Μην αφήσετε να εισέλθουν στο προϊόν υγρά ή μικρά σωματίδια. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, διακόψτε 
τη χρήση και αποσυνδέστε το αμέσως από την ηλεκτρική πρίζα.

 ˎ Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το προϊόν.
 ˎ Μην εκθέτετε το προϊόν σε σκόνη, καπνό ή ατμό.
 ˎ Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλά επίπεδα υγρασίας ή σε άμεσο 
ηλιακό φως.

 ˎ Μην αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
 ˎ Αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος από την ηλεκτρική πρίζα πριν καθαρίσετε 
ή όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

 ˎ Μην συνδέετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος σε μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης. 

Η σύνδεση του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος σε μετασχηματιστή τάσης για ταξίδια στο 
εξωτερικό ή για χρήση σε όχημα μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση του συστήματος και να 
προκαλέσει εγκαύματα ή δυσλειτουργία. 

 ˎ Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά μπορεί να καταπιούν μικρά 
μέρη ή να τυλίξουν τα καλώδια γύρω τους, γεγονός που μπορεί να επιφέρει τραυματισμό ή να 
προκαλέσει ατύχημα ή δυσλειτουργία στη συσκευή.

Χρήση και χειρισμός
 ˎ Η οθόνη LCD είναι κατασκευασμένη από γυαλί και μπορεί να σπάσει αν ασκηθεί υπερβολική 
πίεση σε αυτή.

 ˎ Σε ορισμένες θέσεις της οθόνης LCD, μπορεί να εμφανίζονται pixel που δεν είναι φωτεινά ή pixel 
που παραμένουν διαρκώς φωτεινά. Η εμφάνιση τέτοιων σημείων είναι φυσιολογική στις οθόνες 
LCD και δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης του συστήματος. Οι οθόνες LCD είναι κατασκευασμένες 
με τεχνολογία υψηλής ακρίβειας. Όμως, ένας πολύ μικρός αριθμός σκούρων pixel ή συνεχώς 
φωτεινών pixel υπάρχει σε όλες τις οθόνες. Επίσης, μια αλλοιωμένη εικόνα ενδέχεται να 
παραμένει στην οθόνη για αρκετά δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του συστήματος.

 ˎ Η απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη LCD του 
συστήματος. Προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα σε εξωτερικούς χώρους ή κοντά 
σε παράθυρο.

 ˎ Κατά τη χρήση του συστήματος σε ψυχρό περιβάλλον, μπορεί να παρατηρήσετε σκιές στα 
γραφικά ή η οθόνη μπορεί να φαίνεται πιο σκούρα από το κανονικό. Αυτό δεν είναι βλάβη και 
η οθόνη θα επιστρέψει στη φυσιολογική κατάσταση όταν η θερμοκρασία ανέβει.

 ˎ Μην αφήνετε φωτογραφίες να προβάλλονται στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Αυτό μπορεί να προκαλέσει τη μόνιμη εμφάνιση μιας αμυδρής εικόνας στην οθόνη.

 ˎ Να είστε προσεκτικοί κατά τη μεταφορά του προϊόντος. Αν το κράτημα δεν είναι γερό υπάρχει 
κίνδυνος να σας πέσει το προϊόν και να προκληθεί ενδεχομένως ζημιά ή τραυματισμός.

 ˎ Μην τοποθετείτε το προϊόν σε επιφάνειες που δεν είναι σταθερές, που έχουν κλίση ή που 
υπόκεινται σε κραδασμούς.

 ˎ Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο προϊόν. Μην στέκεστε επάνω στο προϊόν.
 ˎ Μην πετάτε το προϊόν αυτό, μην το αφήνετε να πέσει κάτω και μην προκαλείτε οποιοδήποτε 
φυσικό κραδασμό σε αυτό.

 ˎ Μην αφήνετε το προϊόν να έρθει σε επαφή με υγρά.
 ˎ Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφευχθεί η φθορά ή ο αποχρωματισμός του 
εξωτερικού του προϊόντος.

 ˋ Σκουπίστε με ένα απαλό, στεγνό πανί.
 ˋ Μην τοποθετείτε υλικά από ελαστικό ή βινύλιο στην εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος για 

παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
 ˋ Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή άλλα χημικά καθαριστικά. Μην σκουπίζετε με χημικά 

επεξεργασμένο πανί καθαρισμού.



Έλεγχος της έκδοσης του λογισμικού συστήματος PS3™
Για να χρησιμοποιήσετε την οθόνη 3D, η έκδοση του λογισμικού του συστήματος 
PS3™ πρέπει να 3.70 ή νεότερη. Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση του λογισμικού 
συστήματος εάν επιλέξετε  [Settings (Ρυθμίσεις)]   [System Settings 
(Ρυθμίσεις συστήματος)]  [System Information (Πληροφορίες συστήματος)] στο 
μενού (XrossMediaBar) του συστήματος PS3™.

Αποσυσκευασία
ˎ Οθόνη 3D (1) ˎ Βάση (1) ˎ Αυχένας (1)
ˎ  Καλώδιο εναλλασσόμενου 

ρεύματος (1)
ˎ  Καλώδιο HDMI (1) ˎ  Γυαλιά 3D (2 τεμάχια) 

(θήκη, καλώδιο USB)
ˎ Εγχειρίδιο χρήσης (1)

Συναρμολόγηση
1 Εισάγετε τον αυχένα στη βάση μέχρι τον ακούσετε να ασφαλίζει.

Ελέγξτε ότι ο αυχένας και η βάση είναι στραμμένα προς την ίδια κατεύθυνση, 
όπως απεικονίζεται στην εικόνα.

2 Στερεώστε με ασφάλεια τον αυχένα στη θέση του σφίγγοντας τη βίδα 
τοποθέτησης στο κάτω μέρος της βάσης.

3 Εισάγετε την οθόνη στον αυχένα μέχρι την ακούσετε να ασφαλίζει.

Υποδείξεις
 ˎ Προσέχετε να μην τραυματίσετε τα χέρια ή τα δάχτυλά σας, όταν 
συναρμολογείτε τη βάση και την οθόνη.

 ˎ Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία κλίσης της οθόνης έως 10° σε 
σχέση με το κάθετο επίπεδο (Εικόνα ). Κρατήστε κάτω τη βάση 
με το ένα χέρι σας και μετακινήστε το επάνω μέρος της οθόνης με 
το άλλο χέρι σας. Μην προσπαθήσετε να δώσετε στην οθόνη κλίση 
μεγαλύτερη των 10° από το κάθετο επίπεδο, επειδή κάτι τέτοιο 
μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αυτή.

 ˎ Απαιτούνται τουλάχιστον δύο άτομα για την εκτέλεση των 
βημάτων αφαίρεσης της οθόνης από τον αυχένα και τη βάση. 
Το ένα άτομα πρέπει να συγκρατεί με ασφάλεια τον αυχένα και 
τη βάση σε μια επίπεδη επιφάνεια και να πατάει το κουμπί στο 
μεντεσέ. Ταυτόχρονα, το άλλο άτομο πρέπει να ανυψώσει την 
οθόνη προς τα επάνω.

Πίσω μέρος

Πατήστε για να αποσυνδέσετε την 
οθόνη από στον αυχένα και τη βάση.

Χρήση της οθόνης 3D
Πρόσοψη

Ένδειξη κατάστασης
Κόκκινη: απενεργοποίηση  
(λειτουργία αναμονής)
Μπλε: εκκίνηση
Πράσινη: σε λειτουργία
Πορτοκαλί: δεν υπάρχει σήμα εισόδου

Πομπός συγχρονισμού 3D

Δέκτης υπερύθρων
Δέκτης υπερύθρων για το τηλεχειριστήριο 
(πωλείται χωριστά).





Πίσω μέρος

Κουμπί λειτουργίας
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την τροφοδοσία (αναμονή).

Πλήκτρο επιλογής εισόδου
Αλλάζει μεταξύ των σημάτων εισόδου.

Πλήκτρο + / - έντασης ήχου

Πλήκτρο MENU (μενού)
Εμφανίζει και αποκρύπτει το μενού.

Πλήκτρο 3D
Πατήστε το πλήκτρο 3D για να εμφανίσετε τις εικόνες 
βίντεο σε 3D.

Υποδοχή AC IN

Υποδοχή σέρβις

Υποδοχές εισόδου βίντεο συνιστωσών

Βύσματα εισόδου ήχου

Υποδοχές εισόδου HDMI™

Βύσμα ακουστικών

Γυαλιά 3D

Δέκτης υπερύθρων

Κουμπί λειτουργίας
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: πατήστε παρατεταμένα 
για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.
Αλλαγή παικτών όταν χρησιμοποιείται το SimulView™:
με ενεργοποιημένη την τροφοδοσία, πατήστε και 
αφήστε γρήγορα.

Ένδειξη λειτουργίας
Αναβοσβήνει: λειτουργία 3D
Αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα: λειτουργία 
SimulView™ (2 παίκτες)
Αναβοσβήνει αργά: λειτουργία SimulView™ (1 παίκτης)
Αναβοσβήνει γρήγορα: χαμηλή φόρτιση μπαταρίας

Υποδοχή USB

Διακόπτης BATTERY (μπαταρία)
Όταν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 
3D, βεβαιωθείτε να θέσετε το διακόπτη 
μπαταρίας στη θέση On (Ενεργοποίηση).

Επιρρήνιο
Μπορείτε να ρυθμίσετε το επιρρήνιο για να 
ταιριάζει στο σχήμα της μύτης σας.

Υπόδειξη
Προσέχετε να μην πιαστείτε στις αρθρώσεις βραχιόνων των γυαλιών 3D.



Ρύθμιση της εξόδου βίντεο στο σύστημα PS3™
1 Μεταβείτε στο  [Settings (Ρυθμίσεις)]   [Display Settings  

(Ρυθμίσεις οθόνης)].
2 Επιλέξτε [Video Output Settings] (Ρυθμίσεις εξόδου βίντεο).
3 Επιλέξτε [HDMI].
4 Επιλέξτε [Auto] (Αυτόματα).
5 Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε [Yes] (Ναι) και κατόπιν πατήστε 

το πλήκτρο .
6 Ρυθμίστε το μέγεθος οθόνης σε 24 ίντσες.
7 Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε [Yes] (Ναι) και κατόπιν πατήστε 

το πλήκτρο .

Υπόδειξη
Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη ρύθμιση, συνδέστε απευθείας το σύστημα PS3™ στην 
οθόνη 3D με το καλώδιο HDMI. Αν η οθόνη και το σύστημα PS3™ είναι 
συνδεδεμένα μέσω ενισχυτή AV ή άλλης συσκευής, η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να μη 
λειτουργεί σωστά.

Πλοήγηση στο μενού

Εικόνα Φωτεινότητα Ρυθμίζει τη φωτεινότητα του οπίσθιου 
φωτισμού

Λειτουργία εικόνας [Standard] (Τυπική): Παρέχει μια τυπική 
εικόνα με φυσική εμφάνιση που είναι 
κατάλληλη για οικιακή χρήση
[Dynamic] (Δυναμική): Παρέχει μια 
φωτεινή εικόνα με έμφαση στην ευκρίνεια 
και την αντίθεση
[Cinema] (Κινηματογράφος): Παρέχει 
βελτιστοποιημένη εικόνα για την 
παρακολούθηση ταινιών
[Custom] (Προσαρμοσμένη): Εφαρμόζει 
προσαρμοσμένες ρυθμίσεις εικόνας

Λειτουργία 
επαναφοράς 
τρεχουσών 
ρυθμίσεων

Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις εικόνας στις 
προεπιλεγμένες τιμές

Οθόνη* Λειτουργία ευρείας 
προβολής

[Normal] (Κανονική): Εμφανίζει την 
εικόνα στο αρχικό της μέγεθος
[Full] (Πλήρης): Εμφανίζει την εικόνα σε 
λειτουργία πλήρους οθόνης
[PSP™ Zoom] (Μεγέθυνση PSP™): 
Εμφανίζει την εικόνα από συνδεδεμένο 
σύστημα PSP® (PlayStation®Portable)
σε λειτουργία πλήρους οθόνης

Υπερσάρωση Επιλέξτε [ON] (Ενεργοποίηση) όταν 
φαίνεται οπτικός θόρυβος ή ένα μαύρο 
πλαίσιο γύρω από τις άκρες της οθόνης

Ήχος Λειτουργία ήχου [Standard] (Τυπική): Παρέχει καλά 
ισορροπημένο φυσικό ήχο σε ολόκληρο 
το εύρος 
[Dynamic] (Δυναμική): Παρέχει καθαρό 
ήχο με έμφαση στις υψηλές και χαμηλές 
συχνότητες 
[Cinema] (Κινηματογράφος): Παρέχει ήχο 
που δίνει την αίσθηση της αμεσότητας, 
όπως εάν είσαστε σε αίθουσα 
κινηματογράφου
[Custom] (Προσαρμοσμένη): Εφαρμόζει 
προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ήχου

Λειτουργία 
επαναφοράς 
τρεχουσών 
ρυθμίσεων

Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις ήχου στις 
προεπιλεγμένες τιμές

Ισορροπία Ρυθμίζει την ισορροπία ήχου μεταξύ του 
αριστερού και του δεξιού ηχείου

3D Μορφή 3D Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις για να 
αντιστοιχούν στη μορφή 3D του 
περιεχομένου που αναπαράγεται όταν η 
εικόνα 3D δεν εμφανίζεται σωστά



Ρυθμίσεις Έλεγχος HDMI Όταν επιλέξετε [ON] (Ενεργοποίηση), 
η οθόνη και ο συνδεδεμένος εξοπλισμός 
HDMI θα ενεργοποιούνται και θα 
απενεργοποιούνται ταυτόχρονα

Πληροφορίες 
σήματος

Εμφανίζει την ανάλυση και τη συχνότητα 
της εικόνας

Ταχεία εκκίνηση Όταν επιλέξετε [ON] (Ενεργοποίηση), 
η οθόνη θα εκκινείται πιο γρήγορα όταν 
ενεργοποιείται. Να γνωρίζετε ότι αυτή 
η ρύθμιση θα αυξήσει την κατανάλωση 
ενέργειας όταν η οθόνη βρίσκεται σε 
λειτουργία αναμονής

Γλώσσα Ρυθμίζει τη γλώσσα που θα εμφανίζεται 
στις οθόνες μενού

Επαναφορά 
προεπιλεγμένων 
ρυθμίσεων

Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις 
προεπιλεγμένες τιμές

* Το μενού [Screen] (Οθόνη) μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν επιλεγεί σήμα βίντεο συνιστωσών ως είσοδος 
στην οθόνη 3D. 

Υπόδειξη
Μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία την οθόνη 3D με το τηλεχειριστήριο Blu-ray 
Disc™ CECH-ZRC1E (πωλείται χωριστά). Κατά το χειρισμό με το τηλεχειριστήριο 
BD, χρησιμοποιήστε το κουμπί TV (τηλεόραση), το κουμπί MENU (μενού), το 
κουμπί RETURN (επιστροφή), το κουμπί ENTER (εισαγωγή) και τα πλήκτρα 
κατεύθυνσης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία, δείτε το εγχειρίδιο χρήσης 
για το τηλεχειριστήριο BD.

Χρήση της λειτουργίας SimulView™
Το SimulView™ επιτρέπει σε δύο παίκτες να προβάλλουν διαφορετικές εικόνες 
οθόνης ενώ παίζουν το ίδιο παιχνίδι. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το 
χαρακτηριστικό, το παιχνίδι πρέπει να υποστηρίζει SimulView™. Επίσης και οι δύο 
παίκτες να φορούν γυαλιά 3D. 

Υποδείξεις
 ˎ Σε μερικά περιβάλλοντα προβολής και για κάποιο περιεχόμενο βίντεο, οι εικόνες 
μπορεί να μην είναι εντελώς ξεχωριστές και μπορεί να φαίνεται ότι δύο 
διαφορετικές εικόνες υπερκαλύπτονται.

 ˎ Με τη λειτουργία SimulView™, εμφανίζονται δύο διαφορετικές εικόνες στην 
οθόνη. Φορέστε τα γυαλιά 3D πριν αναπαράγετε ή παρακολουθήσετε εικόνα σε 
λειτουργία SimulView™.

Φόρτιση των γυαλιών 3D
1 Ανοίξτε το κάλυμμα υποδοχής USB. Συνδέστε ένα καλώδιο micro-B USB - 

Τύπου A.
2 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB στο σύστημα PS3™ ή άλλη 

υποστηριζόμενη συσκευή.
Η ένδειξη λειτουργίας ανάβει κατά τη διάρκεια της φόρτισης και σβήνει όταν 
ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Υποδείξεις
 ˎ Αν ξεκινήσετε να φορτίζετε τα γυαλιά 3D ενώ είναι ενεργοποιημένα, θα 
απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία.

 ˎ Δεν είναι δυνατή η φόρτιση των γυαλιών 3D όταν ο διακόπτης μπαταρίας 
βρίσκεται στη θέση Off (Απενεργοποίηση).

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η τροφοδοσία στην οθόνη διακόπτεται ξαφνικά ή έχει διακοπεί αναπάντεχα.

 C  Η τροφοδοσία διακόπτεται αυτόματα όταν δεν υπάρχει εισερχόμενο σήμα.
Υπάρχουν φωτεινά σημεία ή σκοτεινά σημεία στην οθόνη.

 C  Σε ορισμένες θέσεις της οθόνης LCD ενδέχεται να εμφανιστούν μαύρα 
(σκοτεινά) pixel και συνεχώς φωτεινά pixel. Η εμφάνιση τέτοιων σημείων είναι 
φυσιολογική στις οθόνες LCD και δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης του συστήματος.

Δεν εμφανίζονται εικόνες 3D ή SimulView™ ή η εικόνα δεν μοιάζει με εικόνα 
3D ή SimulView™. 

 C  Ελέγξτε ότι τα γυαλιά 3D είναι ενεργοποιημένα.
 C  Ελέγξτε ότι τα γυαλιά 3D είναι φορτισμένα.
 C  Τα γυαλιά 3D λειτουργούν με τη λήψη συνεχούς σήματος υπερύθρων από τον 

πομπό συγχρονισμού 3D. Τα γυαλιά ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά στις 
ακόλουθες περιπτώσεις.

 ˋ Τα γυαλιά 3D δεν είναι στραμμένα προς τον πομπό συγχρονισμού 3D.
 ˋ Υπάρχουν αντικείμενα που παρεμβάλλονται μεταξύ των γυαλιών 3D και του 
πομπού συγχρονισμού 3D.

 ˋ Υπάρχουν άλλες συσκευές επικοινωνίας υπερύθρων, είδη φωτισμού, συσκευές 
θέρμανσης χώρου ή παρόμοιος εξοπλισμός σε κοντινή απόσταση.

 C  Χρησιμοποιήστε τα γυαλιά 3D ώστε να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με την 
οθόνη. Αν είστε ξαπλωμένοι ή έχετε γείρει το κεφάλι σας, μπορεί να 
δυσκολευτείτε να απολαύσετε την εμπειρία του εφέ 3D και το χρώμα της 
εικόνας ενδεχομένως να αλλάξει.

 C  Αν η οθόνη και το σύστημα PS3™ είναι συνδεδεμένα μέσω ενισχυτή AV ή άλλης 
συσκευής, οι εικόνες 3D ή SimulView™ ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά. 
Συνδέστε απευθείας το σύστημα PS3™ στην οθόνη με καλώδιο HDMI, και 
κατόπιν κάντε τις ρυθμίσεις εξόδου βίντεο στο σύστημα PS3™.



Τα γυαλιά 3D δεν τροφοδοτούνται.
 C  Ελέγξτε ότι ο διακόπτης μπαταρίας βρίσκεται στη θέση On (Ενεργοποίηση).

Προδιαγραφές
Οθόνη 3D
Είσοδοι και έξοδοι Υποδοχές εισόδου HDMI × 2

Υποδοχές εισόδου συνιστωσών βίντεο
(Y/CB (PB)/CR (PR)) × 1 στο καθένα
Συνδέσεις εισόδου ήχου × 2: 2 καναλιών, βύσμα ακίδων
Υποδοχή USB × 1: Τύπος A, μόνο για χρήση σέρβις
Υποδοχή εξόδου ακουστικών × 1: στερεοφωνικό μίνι βύσμα

Ηχεία Στερεοφωνικά 2 καναλιών  
(πλήρους εύρους, 3 W × 2, 28 mm × 28 mm, ελλειπτικά)
Subwoofer (5 W, 50 mm) 
Σύνθετη αντίσταση: 8 Ω

Ανάλυση οθόνης 1920 × 1080

Μέγεθος οθόνης 23,5 ίντσες (59,7 εκατοστά)

Απαιτήσεις ισχύος AC 100 V - 240 V (50/60 Hz)

Κατανάλωση ισχύος 60 W, 0,6 A – 0,26 A (σε χρήση),
0,2 W ή μικρότερη (σε λειτουργία αναμονής),
7 W ή μικρότερη [με το χαρακτηριστικό ταχείας εκκίνησης 
στη θέση [ON] (Ενεργοποίηση)]

Θερμοκρασία λειτουργίας 5°C - 35°C

Διαστάσεις (π × υ × β) Περίπου 650 × 391 × 207 mm (περιλαμβάνοντας τη βάση)

Βάρος Περίπου 5,7 kg (περιλαμβάνοντας τη βάση)

Γυαλιά 3D
Τύπος μπαταρίας Ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Τάση μπαταρίας DC 3,7 V

Χωρητικότητα μπαταρίας 70 mAh

Κατανάλωση ενέργειας 5 V 100 mA

Διαστάσεις (π × υ × β) Περίπου 174 × 41 × 177 mm (σε χρήση),
περίπου 174 × 41 × 60 mm (αναδιπλωμένο)

Βάρος Περίπου 47 g

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Το προϊόν καλύπτεται για 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς σύμφωνα με την εγγύηση του 
κατασκευαστή όπως καθορίζεται στο εγχειρίδιο του συστήματος PS3™.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του συστήματος PS3™ για πλήρεις λεπτομέρειες.

Ο κατασκευαστής του παρόντος προϊόντος είναι η Sony Computer Entertainment Inc.,  
1-7-1 Konan, Minatoku, Tokyo, 108-0075 Japan (Ιαπωνία). 
Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για ΗΜΣ και ασφάλεια προϊόντος στην Ευρώπη είναι η 
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Γερμανία).
Τη διανομή στην Ευρώπη έχει αναλάβει η Sony Computer Entertainment Europe Ltd,  
10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο).

Το προϊόν αυτό μπορεί να εμπίπτει στην εθνική νομοθεσία περί ελέγχου εξαγωγών. Πρέπει να 
τηρείτε απολύτως τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας και όλων των λοιπών 
εφαρμοζόμενων νόμων κάθε δικαιοδοσίας σε σχέση με αυτό το προϊόν.

 
Όταν βλέπετε ένα από αυτά τα σύμβολα σε οποιαδήποτε από τα ηλεκτρικά προϊόντα, μπαταρίες 
ή συσκευασίες μας, δείχνει ότι το σχετικό ηλεκτρικό προϊόν ή μπαταρία δεν πρέπει να απορριφθεί 
ως γενικό οικιακό απόβλητο στην Ευρώπη. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή επεξεργασία των 
αποβλήτων του προϊόντος και της μπαταρίας, παρακαλούμε να τα απορρίψετε σύμφωνα με τους 
ισχύοντες τοπικούς νόμους ή απαιτήσεις απόρριψης του ηλεκτρικού εξοπλισμού/μπαταριών. 
Με αυτές τις ενέργειες, θα βοηθήσετε να συντηρήσετε τους φυσικούς πόρους και να βελτιώσετε 
τα πρότυπα της προστασίας του περιβάλλοντος στην επεξεργασία και την απόρριψη των 
ηλεκτρικών αποβλήτων.
Το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπαταρίες σε συνδυασμό με πρόσθετα χημικά 
σύμβολα. Τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb) θα εμφανιστούν εάν 
η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή περισσότερο από 0,004% μόλυβδο.
Το προϊόν αυτό περιέχει μια μπαταρία που είναι μόνιμα ενσωματωμένη για λόγους ασφάλειας, 
απόδοσης ή ακεραιότητας δεδομένων. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να αντικατασταθεί κατά τη 
διάρκεια ζωής του προϊόντος και θα πρέπει να αφαιρεθεί μόνο από ειδικευμένο προσωπικό σέρβις. 
Για να εξασφαλιστεί η σωστή επεξεργασία αποβλήτων της μπαταρίας, απορρίψτε αυτό το προϊόν 
όπως τα ηλεκτρικά απόβλητα.
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