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Pozor
 Uporaba tega izdelka lahko pri nekaterih osebah
povzroči nelagodje (npr. naprezanje oči,
utrujenost ali slabost). Sony vsem gledalcem
priporoča, da med ogledom video iger 3D ali
igranjem stereoskopskih iger 3D delajo premore.
Dolžina in pogostost obveznih premorov sta
odvisni od gledalca. Sami morate ugotoviti, kaj
vam najbolj ustreza. Če občutite kakršno koli
nelagodje, nehajte uporabljati ta izdelek in
gledati video slike 3D, dokler se ne počutite bolje.
Po potrebi se posvetujte z zdravnikom.
Najnovejše informacije si oglejte tudi (i) v
navodilih za uporabo vašega televizorja ter
morebitnih drugih naprav ali medijev, ki jih
uporabljate s televizorjem, in (ii) na spletnem
mestu Sony. Vid se pri malih otrocih (predvsem
mlajših od šest let) še razvija. Preden malim
otrokom dovolite gledanje video slik 3D ali
igranje stereoskopskih iger 3D, se posvetujte z
zdravnikom (pediatrom ali očesnim zdravnikom).
Med uporabo izdelka naj otroke nadzoruje odrasli
in poskrbi, da bodo upoštevali zgornja
priporočila.
 Ta izdelek uporabljajte le za gledanje 3D video
slik na združljivem televizorju Sony.
 Televizor glejte z razdalje, ki je večja od trikratne
višine zaslona televizorja.
 Pazite, da se s konico ročajev ne pičite v oko.
 Pazite, da si pri odpiranju in zapiranju ročajev očal
ne priščipnete prstov.
V primeru težav pri uporabi tega izdelka glejte
navodila za uporabo televizorja.

Vzdrževanje očal
 Očala rahlo obrišite z mehko krpo.
 Pri čiščenju ne uporabljajte močnih raztopil, kot
so razredčilo, alkohol ali bencin.
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Tehnični podatki
Mere (pribl.) (š × v × g (mm))
148 × 42 × 174
Teža (pribl.) (g)
16
Informacije za podporo
Za Evropo
(http://www.sony.co.uk/support/hub/sony_europe.
html)
Oblikovanje in tehnični podatki se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila.

