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3D Gösterge Kullanım Kılavuzu



UYARI
 ˎ Elektrik çarpmasından kaçınmak için kabini açmayın. Bakım için yalnızca yetkili 
personele başvurun.

 ˎ Bu cihaz 3 metreden kısa bir bağlantı kablosu kullanılarak test edilmiş ve EMC Direktifi’nde 
belirtilen sınırlara uygun bulunmuştur.

 ˎ Size güvenlik ve kolaylık sağlamak için, bu cihaza BS1363’e uygun kalıplanmış bir priz 
takılmıştır. Sağlanan prizdeki sigortanın değiştirilmesi gerekirse, ASTA veya BSI - BS1362 
tarafından onaylı (yani işaretle onaylı  ) bir 5AMP sigorta kullanılmalıdır. Bu cihazla 
sağlanan prizin çıkarılabilir sigorta kapağı varsa, sigortayı değiştirdikten sonra sigorta kapağını 
takmayı unutmayın. Prizi kesinlikle sigorta kapağı olmadan kullanmayın. Sigorta kapağını 
kaybederseniz lütfen en yakın Sony servisinize başvurun.

 ˎ Kimileri 3D video görüntülerini izlerken veya 3D televizyonlarda stereoskopik 3D oyunlar 
oynarken rahatsızlık (göz yorgunluğu veya bulantı gibi) hissedebilir. Böyle bir rahatsızlığınız 
olursa, rahatsızlık geçene kadar hemen televizyon kullanımına ara vermelisiniz. Genel olarak, 
PlayStation®3 sisteminizi uzun süre kullanmaktan kaçınmanızı ve her bir saatlik oyunda 15 
dakika ara vermenizi öneriyoruz. Bununla birlikte, stereoskopik 3D oyunlar oynarken veya 3D 
video izlerken, gerekli araların uzunluğu ve sıklığı kişiden kişiye değişebilir; lütfen rahatsızlık 
hissinin geçmesini sağlamaya yetecek uzunlukta aralar verin. Belirtiler devam ederse 
doktorunuza başvurun. Küçük çocukların (özellikle altı yaşından küçük olanlar) görme gücü 
hala gelişmektedir. Çocuğunuzun 3D video görüntülerini izlemesine veya stereoskopik 3D 
oyunlar oynamasına izin vermeden önce çocuğunuzun doktoruyla veya göz doktoruyla 
görüşün. Yetişkinler, yukarıda sıralanan önerilere uyduklarından emin olmak için küçük 
çocukları denetlemelidir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar
Bu ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve daha sonra başvurmak üzere 
saklayın. Ayrıca PlayStation®3 talimatlarını okuyun.

Güvenlik
 ˎ Sağlanan AC güç kablosu dışında bir güç kablosu kullanmayın. Kabloda değişiklik yapmayın.
 ˎ Ürünün içine sıvı veya küçük parçacıkların girmesine olanak vermeyin. Bu olursa, ürünü 
kullanmayı hemen bırakıp elektrik prizinden çıkarın.

 ˎ Ürünü kesinlikle sökmeyin veya ayırmayın.
 ˎ Ürünü toz, duman ya da buhara maruz bırakmayın.
 ˎ Ürünü, sıcaklığı ve nem oranı yüksek ortamlarda veya doğrudan güneş ışığı alacak 
şekilde bırakmayın.

 ˎ Ürüne ıslak elle dokunmayın.
 ˎ Temizlikten önce veya sistemi uzun süre kullanmayı düşünmediğinizde AC güç kablosunu 
elektrik prizinden çekin.

 ˎ AC güç kablosunu voltaj transformatörüne veya dönüştürücüye bağlamayın. AC güç 
kablosunun denizaşırı yolculuk için bir voltaj transformatörüne veya otomobilde kullanım 
için bir dönüştürücüye bağlanması, sistemde ısı oluşmasına yol açabilir ve yanmalara veya 
arızaya neden olabilir.

 ˎ Bu ürünü küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurun. Küçük çocuklar küçük 
parçaları yutabilir veya kablolara dolanabilirler, bu da yaralanmaya ya da bir kaza veya 
bozulmaya yol açabilir. 

Kullanım
 ˎ LCD ekran camdan yapılmıştır ve aşırı güce maruz kalırsa çatlayabilir.
 ˎ LCD ekranın belirli yerlerinde yanmayan veya sürekli yanan pikseller görülebilir. Bu tip 
noktaların görünmesi, LCD ekranlarla ilgili normal bir durumdur ve bir sistem arızasının 
belirtisi değildir. LCD ekranlar son derece hassas bir teknoloji kullanılarak yapılır. Ancak, her 
ekranda çok az sayıda karanlık piksel veya sürekli yanan piksel vardır. Ayrıca, bozuk bir 
görüntü, sistem kapatıldıktan sonra birkaç saniye boyunca ekranda kalabilir.

 ˎ Doğrudan güneş ışığına maruz kalmak sistemin LCD ekranına zarar verebilir. Sistemi dışarıda 
veya pencerenin yakınında kullanırken dikkatli olun.

 ˎ Sistem soğuk bir ortamda kullanılırken, grafiklerde gölgeler görebilirsiniz veya ekran, 
normalde olduğundan daha koyu görünebilir. Bu bir bozukluk değildir ve sıcaklık 
yükseldiğinde ekran normale dönecektir.

 ˎ Sabit görüntülerin ekranda uzun süre görüntülenmesine izin vermeyin çünkü bunu yapmak, 
ekranda sürekli olarak donuk bir görüntünün kalmasına neden olabilir.

 ˎ Ürünü taşırken dikkatli olun. Sıkı tutmazsanız, ürün düşerek olası hasara veya yaralanmaya 
yol açabilir.

 ˎ Ürünü sabit olmayan, eğimli veya titreşime maruz kalan yüzeylere koymayın.
 ˎ Ürünün üstüne hiçbir nesne koymayın. Ürünün üstüne basmayın.
 ˎ Ürünü atmayın veya düşürmeyin ya da başka bir fiziksel etkiye maruz bırakmayın.
 ˎ Ürünün sıvılarla temas etmesine olanak vermeyin.
 ˎ Ürünün dış kısmının kötüleşmesini veya renginin bozulması önlemeye yardımcı olmak için 
aşağıdaki yönergeleri uygulayın.

 ˋ Yumuşak ve kuru bir bezle silin.
 ˋ Ürünün dış kısmına uzun süre boyunca kauçuk veya vinil bir malzeme koymayın.
 ˋ Çözücüler veya başka kimyasallar kullanmayın. Kimyasal maddeyle işlenmiş bir temizlik 

beziyle silmeyin.



PS3™ sistem yazılımının sürümünü denetleme 

3D göstergeyi kullanmak için, PS3™ sistem yazılımının sürüm 3.70 veya daha yenisi 
olması gerekir. PS3™ sisteminin XMB™ (XrossMediaBar) menüsünde  (Ayarlar) 

  (Sistem Ayarları)  [System Information] (Sistem Bilgileri) seçeneğini 
belirleyerek sistem yazılımı sürümünü denetleyebilirsiniz.

Ambalajdan çıkarma

ˎ 3D gösterge (1) ˎ Ayak (1) ˎ Yaka (1)
ˎ AC güç kablosu (1)
ˎ Kullanım kılavuzu (1)

ˎ HDMI kablosu (1) ˎ  3D gözlükler (2 takım)  
(torba, USB kablosu)

Montaj

1 Klik sesi duyana kadar yakayı ayağa sokun.
Yaka ve ayağın çizimde gösterildiği gibi aynı yönde olmasına dikkat edin.

2 Ayağın alt kısmındaki montaj vidasını sıkarak, yakayı sıkıca yerine sabitleyin.

3 Klik sesi duyana kadar göstergeyi yakanın içine sokun.

İpuçları
 ˎ Ayak ve göstergeyi monte ederken ellerinizi veya parmaklarınızı 
sıkıştırmamaya dikkat edin.

 ˎ Göstergenin dikey eğim açısını, en dikeyden 10° kadar 
ayarlayabilirsiniz (Şekil ). Bir elinizle ayağı altta tutarken, diğer 
elinizle göstergenin üst kısmını hareket ettirin. Göstergenin açısını 
dikeyden 10°’den fazla değiştirmeyin, zira bu cihaza zarar verebilir.  

 ˎ Göstergeyi yakadan ve ayaktan çıkarma adımlarının en az iki kişi 
tarafından yerine getirilmesi gerekir. Bir kişi, yakayı ve ayağı 
düzgün bir yüzeyde sağlam biçimde tutmalı ve menteşedeki butona 
basmalıdır. Aynı anda diğer kişi, göstergeyi yukarı doğru 
kaldırmalıdır.

Arka taraf

Göstergeyi yakadan ve ayaktan 
çıkarmak için bastırın.

3D göstergeyi kullanma

Ön taraf

Durum göstergesi
Kırmızı: güç kapalı (bekleme modu)
Mavi: başlatılıyor
Yeşil: çalışıyor
Turuncu: giriş sinyali yok
3D senkr vericisi

Kızılötesi alıcı
Uzaktan kumanda için kızılötesi alıcı  
(ayrıca satılır).





Arka taraf

Güç butonu
Gücü açar ve kapatır (bekleme).

Giriş seçici butonu
Giriş sinyalleri arasında geçiş yapar.

Ses düzeyi + butonu/ ses düzeyi – butonu

MENU butonu
Menüyü görüntüler ve gizler.

3D butonu
Video görüntülerini 3D görüntülemek için 3D butonuna 
basın.

AC IN konektörü

Servis konektörü

Bileşen video giriş konektörleri

Ses giriş cakları

HDMI™ girişi konektörleri

Kulaklık jakı

3D gözlük

Kızılötesi alıcı

Güç butonu
Güç açma/kapatma: en az 2 saniye basılı tutun.
SimulView™ kullanırken oyuncuları değiştirme:
güç açıkken hızlı biçimde basın ve bırakın.

Güç göstergesi
Yanıp sönüyor: 3D mod
Tekrar tekrar iki kez yanıp sönüyor: SimulView™  
modu (2P)
Yavaşça yanıp sönüyor: SimulView™ modu (1P)
Hızlı şekilde yanıp sönüyor: pil şarjı düşük

USB konektör

BATTERY anahtarı
3D gözlük kullanmaya başladığınızda, pil 
anahtarını On konumuna getirmeyi unutmayın.

Burunluk
Burunluğu, burnunuzun şekline göre 
ayarlayabilirsiniz.

İpucu
3D gözlüğün menteşelerine sıkışmamaya dikkat edin.



PS3™ sisteminde video çıkışını ayarlama

1  (Ayarlar)   (Gösterge Ayarları) seçeneğine gidin.

2 [Video Output Settings] (Video Çıkış Ayarları) seçeneğini belirleyin.

3 [HDMI] seçeneğini belirleyin.

4 [Auto] (Oto) seçeneğini belirleyin.

5 Ayarları doğrulayın, [Yes] (Evet) seçeneğini belirleyin ve  butonuna basın.

6 Gösterge boyutunu 24 inç olarak ayarlayın.

7 Ayarları doğrulayın, [Yes] (Evet) seçeneğini belirleyin ve  butona basın.

İpucu
Bu ayarı kullanmaya başladığınızda, HDMI kablosu kullanarak PS3™ sistemini 3D 
göstergeye bağlayın. Gösterge ve PS3™ sistemi AV amplifikatör veya başka bir aygıtla 
bağlanırsa, bu ayar doğru çalışmayabilir.

Menüde gezinme

Resim Arka ışık Arka ışığın parlaklığını ayarlar

Resim Modu [Standard] (Standart): Ev kullanımı için 
uygun olan standart doğal görünümlü bir 
resim sağlar
[Dynamic] (Dinamik): Netlik ve kontrastı 
vurgulayan parlak bir resim sağlar
[Cinema] (Sinema): Film izlemek için 
optimize edilmiş bir resim sağlar
[Custom] (Özel): Özel resim ayarlarını 
uygular

Reset Current 
Mode (Geçerli 
Modu Sıfırla)

Tüm resim ayarlarını varsayılan değerler 
olarak sıfırlar

Ekran* Wide Mode  
(Geniş Mod)

[Normal]: Resmi orijinal boyutunda 
görüntüler
[Full] (Tam): Resmi tam ekran modunda 
görüntüler
[PSP™ Zoom]: Resmi bağlı bir PSP® 
(PlayStation®Portable) sisteminden tam 
ekran modunda görüntüler

Overscan Ekranın kenarlarının çevresinde görsel 
parazit veya siyah çerçeve görülebildiğinde 
[ON] (Açık) seçeneğini belirleyin

Ses Ses Modu [Standard] (Standart): Tüm aralıkta iyi 
dengelenmiş, doğal bir ses sağlar
[Dynamic] (Dinamik): Yüksek ve düşük 
frekanslara vurgu yapılan temiz bir ses sağlar
[Cinema] (Sinema): Sinemadakine çok 
benzer biçimde, hemen yakınında 
olduğunuz hissini veren bir ses sağlar
[Custom] (Özel): Özel ses ayarlarını uygular

Reset Current 
Mode (Geçerli 
Modu Sıfırla)

Tüm ses ayarlarını varsayılan değerler 
olarak sıfırlar

Balance (Denge) Sol ve sağ hoparlörler arasında ses düzeyi 
dengesini ayarlar

3D 3D Formatı 3D görüntü düzgün görüntülenmediğinde, 
ayarları oynatılmakta olan içeriğin 
3D formatına uyacak şekilde düzenler.



Ayarlar HDMI Denetimi [ON] (Açık) seçeneğini belirlediğinizde, 
gösterge ve bağlı HDMI cihazının gücü 
aynı anda açılır ve kapanır

Sinyal Bilgisi Resmin çözünürlüğünü ve frekansını 
görüntüler

Hızlı Başlat [ON] (Açık) seçeneğini belirlediğinizde, 
gösterge, açıldığında daha hızlı şekilde 
başlatılır. Bunun, gösterge bekleme 
modundayken güç tüketimini artıracağını 
unutmayın

Dil Menü ekranlarında görüntülenen dili 
ayarlar

Varsayılan Ayarları 
Geri Yükle

Tüm ayarları varsayılan ayarlar olarak 
sıfırlar

* [Screen] (Ekran) menüsü yalnızca bileşen video sinyali 3D göstergeye verildiğinde ayarlanabilir.

İpucu
3D göstergeyi Blu-ray Disc™ Uzaktan Kumandası CECHZRC1E (ayrıca satılır) 
kullanarak çalıştırabilirsiniz. BD uzaktan kumanda kullanarak çalıştırıyorsanız, 
TV butonunu, MENU butonunu, RETURN butonunu, ENTER butonunu ve yön 
butonlarını kullanın. Çalıştırma ile ilgili ayrıntılar için BD uzaktan kumandasının 
kullanım kılavuzuna bakın.

SimulView™ modunu kullanma

SimulView™, iki oyuncunun aynı oyunu oynarken farklı ekran görüntülerini 
görüntülemelerine olanak verir. Bu özelliği kullanmak için, oyunun SimulView™ 
özelliğini desteklemesi gerekir ve her iki oyuncu da 3D gözlük kullanmalıdır.

İpuçları
 ˎ Bazı izleme ortamlarında ve bazı video içeriklerinde, resimler tamamıyla ayrı 
olmayabilir ve iki farklı resim üst üste geliyormuş gibi görünebilir. 

 ˎ SimulView™ Modu ekranda iki farklı resim gösterir. SimulView™ Modunda 
oynamadan ve bir şey izlemeden önce lütfen 3D gözlüklerinizi takın. 

3D gözlükleri şarj etme

1 USB konektör kapağını açın. Bir Tip A - mikro-B USB kablosu takın.

2 USB kablosunun diğer ucunu PS3™ sistemine veya desteklenen bir başka 
cihaza bağlayın.
Güç göstergesi şarj sırasında yanar, şarj tamamlanınca söner.

İpuçları
 ˎ 3D gözlükleri açıldıkları sırada şarj etmeye başlarsanız, güç kapanır.
 ˎ Pil anahtarı Off (Kapalı) konumdayken 3D gözlükler şarj edilemez.

Sorun giderme

Göstergenin gücü aniden kapanıyor veya beklenmedik bir şekilde kapandı.
 C  Gelen sinyal yokken, güç otomatik olarak kapanıyor.

Ekranda parlak noktalar veya karanlık noktalar var.
 C  LCD ekranın belirli yerlerinde siyah (karanlık) pikseller ve sürekli yanan 

pikseller görünebilir. Bu tip noktaların görünmesi, LCD ekranlarla ilgili normal 
bir durumdur ve bir sistem arızasının belirtisi değildir.

3D veya SimulView™ görüntüleri gösterilmiyor veya görüntü, bir 3D veya 
SimulView™ görüntüsüne benzemiyor. 

 C  3D gözlüğün açık olduğundan emin olun.
 C  3D gözlüğün şarjlı olduğundan emin olun.
 C  3D gözlükler, 3D senkr vericisinden sabit bir kızılötesi sinyal alırken çalışır. 

Gözlükler aşağıdaki durumlarda düzgün çalışmayabilir.
 ˋ 3D gözlük, 3D senkr vericisine bakmıyor.
 ˋ 3D gözlük ile 3D senkr vericisi arasındaki yolu kapatan nesneler var.
 ˋ Yakında başka kızılötesi iletişim aygıtları, aydınlatma teçhizatı, mekan 
ısıtıcıları veya benzer cihazlar var.

 C  3D gözlükleri göstergeyle aynı düzeyde olacak şekilde kullanın. Yatıyorsanız veya 
başınız eğikse, 3D etkiyi hissetmeniz zor olabilir ve görüntünün rengi değişebilir.

 C  Gösterge ve PS3™ sistemi AV amplifikatör veya başka bir cihazla bağlanırsa, 
3D veya SimulView™ görüntüleri doğru biçimde görüntülenmeyebilir. 
PS3™ sistemini bir HDMI kablosu kullanarak doğrudan göstergeye bağlayın 
ve daha sonra PS3™ sistemindeki video çıkış ayarlarını düzenleyin.

3D gözlükler hiç güç almıyor.
 C  Pil anahtarının On (Açık) konumunda olduğundan emin olun.



Teknik Özellikler

3D gösterge
Girişler ve Çıkışlar HDMI giriş konektörleri × 2

Bileşen video giriş konektörleri
(Y/CB (PB)/CR (PR)) × 1’er adet
Ses giriş konektörleri × 2: 2 ch, pin jak
USB konektör × 1: Tip A, yalnızca servis kullanımı için
Kulaklık çıkış konektörü × 1: stereo mini jak

Hoparlörler Stereo 2 ch (tam alan, 3 W × 2, 28 mm × 28 mm, eliptik)
Subwoofer (5 W, 50 mm) 
Yük empedansı: 8 Ω

Panel çözünürlüğü 1920 × 1080

Etkin ekran boyutu 23,5 inç

Güç gereksinimi AC 100 V - 240 V (50/60 Hz)

Güç tüketimi 60 W, 0,6 A - 0,26 A (kullanım sırasında),
0,2 W veya daha az (bekleme modunda),
7 W veya daha az (Hızlı Başlat özelliği [ON]  
(Açık) olduğunda)

Kullanım sıcaklığı 5°C - 35°C

Boyutlar (g × y × d) Yaklaşık 650 × 391 × 207 mm (ayak dahil)

Ağırlık Yaklaşık 5,7 kg (ayak dahil)

3D gözlük
Pil tipi Yerleşik, şarj edilebilir lityum iyon pil

Pil voltajı DC 3,7 V

Pil kapasitesi 70 mAh

Güç tüketimi 5 V 100 mA

Boyutlar (g × y × d) Yaklaşık 174 × 41 × 177 mm (kullanım sırasında),
yaklaşık 174 × 41 × 60 mm (katlandığında)

Ağırlık Yaklaşık 47 g

Tasarımda ve özelliklerde önceden haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir.

GARANTİ
Bu ürün, satın alındığı tarihten itibaren 12 ay boyunca imalatçı tarafından, PS3™ sistem 
kılavuzunda ortaya konan garanti kapsamına alınmıştır.
Tüm ayrıntılar için lütfen PS3™ sistem kılavuzuna bakın.

Bu ürünün üreticisi: Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku,  
Tokyo, 108-0075 Japonya. 
Avrupa’daki ürün güvenliği ve EMC Yetkili Temsilcisi Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger 
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya şirketidir.
Avrupa’da Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street,  
Londra, W1F 7LP tarafından dağıtılmaktadır.

Bu ürün, ulusal ihracat denetimi yasalarının kapsamında olabilir. Bu yasaların gereklerine ve bu 
ürünle ilgili diğer tüm yasalara tamamen uymanız gerekir.

 
Elektrikli ürünlerimiz, pillerimiz veya paketlerimiz üzerinde bu iki simgeden birinin bulunması, 
Avrupa’da söz konusu elektrikli ürünün veya pilin genel ev atığı sistemine atılmaması gerektiği 
anlamına gelir. Ürünü veya pili doğru şekilde imha etmek için, lütfen bunları yürürlükteki 
elektrikli ürün/pil atığı yasalarına ve gerekliliklerine uygun şekilde atın. Bu şekilde, doğal 
kaynakların korunmasına ve elektrikli malzemelerin işlenmesi ve atılması konusundaki çevre 
koruma standartlarının geliştirilmesine yardımcı olursunuz.
Bu simge, ek kimyasal simgelerle birlikte piller üzerinde kullanılabilir. Pil %0,0005 oranından 
fazla cıva veya %0,004 oranından fazla kurşun içeriyorsa, cıvanın (Hg) veya kurşunun (Pb) 
kimyasal simgeleri görünür.
Güvenlik, performans ve veri güvenilirliği nedenleriyle bu üründe kullanılan pil tamamen 
yerleşik durumdadır. Ürünün ömrü sona erinceye dek pilin değiştirilmesi gerekmez ve 
çıkarılması gerekirse bunu yalnızca deneyimli bir servis personelinin yapması gereklidir. Pilin 
doğru atık grubuna dahil edildiğinden emin olmak için, lütfen bu ürünün atılması sırasında 
elektrikli atıklar için kullanılan yöntemi uygulayın.
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