
	  

	  	  



	  

	  

Uygunluk Bilgisi  
FCC Uygunluk Beyanı  
Bu cihaz FCC Kuralları 15. Kısmına uygundur. Çalışması aşağıdaki iki duruma bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı 
etkileşime sebep olamaz ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmaya sebep olabilecek etkileşim de dahil olmak 
üzere alınan herhangi bir etkileşimi kabul etmelidir.  

Bu ekipman FCC Yasalarının 15. kısmına uygun olarak test edilmiş ve B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun 
olduğu görülmüştür. Bu sınırlar mesken kurulumlarında zararlı parazitlenmelere karşı yeterli koruma 
sağlanması için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır, bu enerjiyi saçabilir ve 
talimatlara uygun şekilde kurulmadığında ve kullanılmadığında, radyo iletişiminde zararlı parazitlenmelere 
sebep olabilir. Ancak özel bir kurulumda parazitlenme olacağına dair herhangi bir garanti bulunmamaktadır. 
Eğer bu ekipman radyo veya televizyon alıcılarında zararlı parazitlenmeye sebep olursa, bu durum cihaz açıp 
kapatılarak saptanabilir, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini ya da birkaçını yapmak suretiyle 
parazitlenmeyi gidermeye çalışması tavsiye edilir:  

1. Alıcı antenini yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.   

2. Ekipman ile alıcı arasındaki açıklığı artırın.   

3. Cihazı alıcının bağlandığı devreden farklı bir prize takın.   

4. Yardım için yetkili satıcıya ya da deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.   

Uyarı: Uyumdan sorumlu kişi tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar yetkilinin 
cihazı kullanma yetkisini boşa çıkarabilir.  	 

Industry Canada Beyanı  	 

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)  	 

Avrupa Ülkeleri için CE Uyumu  	 

 Aygıt 2004/108/EC sayılı EMC yönergesi ve 2006/95/EC sayılı. Düşük Voltaj Yönergesi ile 
uyumludur.  	 
	 

	 
Aşağıdaki bilgi sadece AB üyesi ülkeler içindir:  

İşaret 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Direktifine (WEEE) uygundur.  

İşaret kullanılmış veya bozuk batarya veya aküler dahil donanımın tasnif edilmemiş kentsel 
atık olarak tasfiye EDİLMEYİP, uygun geri dönüşüm ve toplama sistemlerinin kullanılması 
gerektiğini gösterir.  	 

Eğer bu donanımda kullanılan batarya, akü ve düğme hücrelerde (saat pilleri) Hg, Cd veya 
Pb kimyasal sembollerinin bulunması, bataryanın ağır metal formunda %0.0005'in üzerinde 
Cıva veya %0.002'den fazla kadmiyum ya da %0.004'ün üzerinde Kurşun içerdiği anlamına 
gelir.  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RoHS2 Uyum Beyanı  
Bu ürün, Elektrikli ve elektronik cihazlardaki belirli tehlikeli madde kullanımını sınırlandıran (RoHS2 
Yönergesi) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2011/65/ EU numaralı direktifine uygun olarak tasarlanmış 
ve üretilmiştir ve Avrupa Teknik Adaptasyon Komitesi (TAC) tarafından yayınlanan ve aşağıda gösterilen 
azami yoğunlaşma değerlerine uyacağı beklenmektedir:  

Madde  Önerilen Maksimum Yoğunluk  Gerçek Yoğunluk  

Kurşun (Pb)  0,1%  < 0,1%  

Civa (Hg)  0,1%  < 0,1%  

Kadmiyum (Cd)  0,01%  < 0,01%  

Heksavalent Krom (Cr6+)  0,1%  < 0,1%  

Polibrominat bifeniller (PBB)  0,1%  < 0,1%  

Polibrominat difenil eterler (PBDE)  0,1%  < 0,1%  

 

Yukarıda belirtilen üründeki bazı bileşenler aşağıda belirtildiği üzere RoHS2 Yönergelerinin Eki III 
doğrultusunda çıkarılmıştır: Çıkarılan bileşenlerin örnekleri:  

1. Aşağıdaki değerleri geçmeyen (lamba başına) özel amaçlar için soğuk katot  floresan lambalar ve 
harici elektrot floresan lambalardaki (CCFL ve EEFL) cıva:  (1) Kısa boy (≦500 mm): lamba başına 
en fazla 3,5 mg. (2) Orta boy (>500 mm ve ≦1.500 mm): lamba başına en fazla 5 mg. (3) Uzun boy 
(>1.500 mm): lamba başına en fazla 13 mg.   

2. Katot ışını tüplerinin camındaki kurşun.   
3. Ağırlık olarak %0,2’yi geçmeyen floresan tüplerin camındaki kurşun.   
4. Ağırlık olarak %0,4’e kadar alüminyum içeren bir alaşım elementi olarak kurşun.   
5. Ağırlık olarak en fazla %4 kurşun içeren bakır alaşımı.   
6. Yüksek erime sıcaklığı türündeki lehimlerdeki kurşun (örn. ağırlığa göre %85  veya daha fazla kurşun 

içeren kurşun bazlı alaşımlar).   
7. Kapasitçr, vb. piezoelektronik cihazlardaki dielektrik seramik dışındaki cam veya  seramikte ya da 

cam veya seramik matriks bileşeninde kurşun içeren elektrikli ve elektronik parçalar.  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Önemli Emniyet Talimatları  
 

1. 3D gözlük sadece 3D içerikleri kullanmak amacıyla üretilmiştir. Farklı amaçlarla gözlük olarak 
kullanmayınız. Gözlerinize zarar verecektir.  

2. Bu gözlük gücünü şarj edilebilir lityum-polimer bataryadan almaktadır. Gözlükleri 5V USB bağlantısı 
ile şarj ediniz ve bataryaya zarar vermeyiniz. Aksi taktirde yaralanmalara ve yangına neden olabilir.  

3. Gözlüğü direkt güneş ışığı, sıcak, ateş  ve su ile temas ettirmeyiniz. Aksi taktirde yaralanmalara ve 
yangına neden olabilir.  

4. Yumuşak ve kuru bir bezle temizleyiniz.   
5. Gözlüğe güç uygulamayınız, eğilme 3D gözlüğün kırılmasına neden olabilir.  
6. 3D bir içerik izlerken etrafınızda kırılabilecek eşyalar olmamasına, ani hareket edilmemesine dikkat 

ediniz. Aksi taktirde içeriği izlerken yapacağınız hareketler etrafınızdaki nesnelerin kırılmasına neden 
olabilir ve yaralanmalara neden olur. 

7. 3D gözlüğü sadece gözlüğün kapsama alanında kullanınız ve önünüze başka bir nesnenin 
girmemesine dikkat ediniz.    

8. 50Hz ve 60Hz manyetik floresan lambalar 3 boyutlu görüntüde titreşime neden olabilir. Gözlüğü 
kullanırken etrafınızdaki lambaları kapatınız.  

9. 3D gözlüğü kablolu baplantı ve lens ile kullanmayınız. 
10. 3D gözlüğü çocuklardan uzak tutunuz, bataryasının çıkarılmasına izin vermeyiniz. Eğer herhangi bir 

temas gerçekleşirse direkt olarak doktora başvurunuz. 
11. Hamile bayanların, yaşlıların, kalp rahatsızlığı olan hastaların 3D içerikleri izlemesini önermiyoruz. 
12. Stereoscopik etkisi nedeniyle 3 yaşından küçük çocukların 3D gözlüğü kullanmalarına izin vermeyiniz. 

Uzun süre kullanım görsel etkiler oluşturabilir. 
13. Uzun süre kullanım baş ağrısı, mide bulantısı göz kuruması gibi nedenlere yol açabilir. Hissettiğiniz 

anda izlemeyi bırakın ve gözlerinizi bir süre dinlendirin. Eğer sorun devam ederse doktora 
başvurunuz. 

14. Eğer patlamaya veya diğer  
15. Yalnızca üretici tarafından belirtilen yardımcı donanım/aksesuarları kullanınız.   
16. Yalnızca üretici tarafından tavsiye edilen veya ünite ile birlikte satılan tekerlekli sehpa, sehpa, üçayak, 

konsol veya masa ile birlikte kullanınız. Tekerlekli sehpa kullanılması durumunda, tekerlekli sehpa/ 
ünite kombinasyonunu taşırken devrilme nedeniyle oluşabilecek kazalardan sakınmak için dikkatli 
olun.   

 

 

 

 

 

 

 

iii	  



	  

	  

Telif Hakkı Bilgileri  
Telif Hakkı © ViewSonic Corporation, 2015. Tüm Hakları saklıdır. Macintosh ve Power Macintosh, Apple Inc 
şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Microsoft, Windows ve Windows simgesi ABD ve diğer ülkelerde Microsoft 
Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. ViewSonic'in ve üç kuşlu simgesi ViewSonic Corporation 
şirketinin tescilli ticari markalarıdır. VESA Video Electronics Standards Association (Video Elektroniği 
Standartları Birliği) ait bir tescilli ticari markadır. DPMS ve DDC VESA'ya ait tescilli ticari markalardır. PS/2, 
VGA ve XGA International Business Machines Corporation şirketine ait tescilli ticari markalardır. Feragat: 
ViewSonic Corporation bu belgede geçen teknik veya yayınsal hatalardan sorumlu olmayacaktır; ve bu 
malzemenin ifşa edilmesi veya bu ürünün kullanılması ve uygulanması sonucu oluşan rastlantısal ya da 
sonuçsal hasarlardan da sorumlu olmayacaktır. Ürünün sürekli olarak geliştirilmesi sebebiyle ViewSonic 
Corporation herhangi bir bildiride bulunmadan ürünün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı 
tutar. Bu belgede belirtilen bilgilerde bildiride bulunmadan değişiklik yapılabilir. Bu belgenin hiçbir bölümü, 
ViewSonic Corporation'dan önceden alınan yazılı izin olmaksızın kopyalanamaz, yeniden üretilemez veya 
herhangi bir şekilde iletilemez.  

Ürün Kaydı  
Gelecekteki olası ürün ihtiyaçlarını karşılamak için ve yenileri çıktıkça ek ürün bilgileri almak için, ürününüzü 
çevrimiçi kaydetmek için lütfen ViewSonic web sitesindeki bölgenize ait bölümü ziyaret edin. ViewSonic 
CD'sinde de ürün kayıt formunu yazdırma seçeneğiniz vardır. Doldurduğunuzda, lütfen ilgili ViewSonic ofisine 
posta veya faks yoluyla gönderin. Kayıt formunuzu bulmak için, ":\CD\Registration" dizinini kullanın.  

Ürününüzü kaydetme gelecekteki müşteri hizmetleri ihtiyacınız için sizi en iyi şekilde hazırlar. Lütfen bu 
kullanıcı kılavuzunu yazdırın ve “Kayıtlarınız İçin” bölümünde bilgileri doldurun.  

Ek bilgi için, lütfen bu kılavuzdaki “Müşteri Desteği” bölümüne bakın.  

Kayıtlarınız için  

Ürün Adı:  PGD-350 ViewSonic 3D Gözlük 

Model Numarası:  VS15689 

Belge Numarası:  PGD-350_UG_ENG Rev. 1A 09-24-13  

Seri Numarası:   

Satın Alınma Tarihi:   

 

Ürün ömrünün bitiminde ürünün imha edilmesi  

Bu üründeki lamba, size ve çevreye zararlı olabilecek cıva içerir. Lütfen dikkatli kullanın ve yerel, devlet 
veya federal yasalara uygun olarak imha edin. ViewSonic, çevreye saygı gösterir ve çevreci çalışmaya ve 
yaşamaya bağlıdır. Daha Akıllı, Daha Çevreci Bilgisayar Kullanımının bir parçası olduğunuz için teşekkür 
ederiz. Daha fazla bilgi almak için lütfen ViewSonic web sitesini ziyaret edin.  

ABD & Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/  

Avrupa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/ 

Tayvan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx 
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Başlangıç 

Ürün İnceleme 
3D gözlük, 3D içerikleri DLP 3D projeksiyon cihazları ile kullanım için üretilmiştir. 3D gözlük, ileri LCD shutter 
teknolojisi ve parazit giderici iletişim teknolojisi ile keskin ve net 3D deneyimi sunar.  

Kutu İçeriği 

1. DLP-Link 3D gözlük x1 
2. Temizleme kumaşı x1 
3. Kullanım kılavuzu x1 
4. USB şarj kablosu x1 
5. Taşıma kılıfı x1 

Ürün Özellikleri 

3D Gözlüğü Açmak: Power tuşuna 1.5saniye kadar bir süre basılı tutun ve yeşil LED ışığın yanmasını 
bekleyin ardından 3D gözlük açılacaktır.  

3D Gözlüğü Kapatmak: Power tuşuna 1.5saniye kadar bir süre basılı	   tutun ve yeşil LED ışığın 3 kez yanıp 
söndüğünü görene kadar bekleyin ardından cihaz kapanmış olacaktır.  

Düşük Pil Uyarısı: Yeşil LED ışık her saniye yanıp sönmeye başladığından şarj bitiyor demektir.  

3D Gözlüğü Şarj Etmek: 3D gözlüğünüzün şarjı bitmek üzereyken, size verilen USB bağlantı kablosu ile 
bilgisayarınıza bağlayarak şarj ediniz. 3D Gözlüğün şarj süresi boyunca kırmızı LED ışığın yandığını 
göreceksiniz. 
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Hatırlatma 
3D gözlük aşağıdaki durumlara göre otomatik kapanma ve otomatik çalışma  

1. 3D gözlük açıldıktan sonra standby modunda olacaktır ve (her 5 dakikalık periyotta) sinyal aldığı 
sürece çalışacaktır. Eğer sinyal almazsa otomatik olarak kapanacaktır ve LED ışıklar 3 kez yeşil 
olarak yanıp sönecektir. 

2. 3D gözlük bağlantısında belirtilen nedenlerle sorun olabilir 1> fazla uzak olması ve yanlış açı 
nedeniyle, 2> seçilen giriş kaynağı değişirse, 3> 2D moduna geçiş yapılırsa, 3D gözlük otomatik 
olarak 3 saniyelik periyotlarla çalışacaktır. Cihaz 3D sinyali aldığında otomatik olarak çalışacaktır. 
Aksi durumda cihaz stanby moduna  geçecektir (her 5 dakikalık periyotta). 

Diğer Bilgiler 

Özellikler 

 
Not: Daha iyi bir pil performansı için 3D gözlüğü ilk kullanımdan tamamen dolana kadar ve her 6 ayda bir 
kez mutlaka şarj ediniz.  

Arıza Giderme 
3D gözlüğü açıp kapattıktan sonra 3D görüntü alamıyorsam ne yapmalıyım? 

• DLP projeksiyon cihazınızın ayarlarını kontrol ediniz. 
• Bataryalarını kontrol ediniz. Eğer düşük ise şarj ediniz. 
• 3D sinyalinin kapsama alanında olduğundan emin olunuz.  

3D film izlerken neden lenste yanıp sönme meydana geliyor? 

• 3D gözlüğü acil olarak olarak şarj etmelisiniz, şarj seviyesi çok düşük durumdadır. 
• Eğer çevrenizde sinyali bozabilecek başka kaynaklar varsa onları kapatın. 
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Müşteri Hizmetleri  
 
Teknik destek almak için aşağıdaki tablodan faydalanabilirsiniz. 
 
 
Türkiye teknik servis ile iletişime geçmek için  service_tr@viewsoniceurope.com adresine mail 
atabilirsiniz.  
 

 
 
 
Garanti ile ilgili detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.  
www.viewsonic.com.tr  
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