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Guia de recursos 3D
Leia este guia na íntegra com atenção antes de usar o produto. 
Antes de reproduzir filmes e executar jogos em 3D, familiarize-se com
todas as precauções de segurança e recomendações operacionais
deste guia. 
Para obter mais detalhes, consulte a Ajuda do TriDef 3D sobre o sis-
tema.
As figuras neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso pré-
vio.
A aparência e a cor do produto podem não ser idênticos à aparência e à
cor da ilustração.
TriDef 3D Ignition

O TriDef 3D Ignition é um driver de jogo que oferece suporte a efeitos gráficos em 3D.
Os efeitos em 3D estão disponíveis apenas para jogos compatíveis com o DirectX9.
Alguns jogos online podem exigir a atualização do programa de segurança para execução.

1.O  TriDef 3D Ignition oferece rápida renderização em 3D.
2. O foco automático exclusivo fornece um ambiente em 3D aprimorado.
3. Os perfis do jogo podem ser compartilhados online dependendo da personalização.

No TriDef 3D Portal, clique em Executar jogos em 3D para iniciar o TriDef 3D Ignition.

Para obter mais detalhes sobre o TriDef 3D Portal, consulte a 
Ajuda correspondente.
A execução de efeitos gráficos em 3D em um jogo usa recursos 
extras do sistema e reduz a velocidade do jogo.
Para obter a última lista de jogos, consulte a página da Web em 
inglês no endereço http://www.tridef.com/ignition/3d-
games.html.
Adicionando jogos

Na janela do 3D Ignition, clique em Verificar para adicionar automaticamente à janela todos os jogos 
em 3D instalados. Se ocorrer uma falha na adição automática, execute as etapas a seguir para 
adição manual.

1.  Na barra de menus, selecione Arquivo>Adicionar jogos, ou arraste o ícone do jogo na área de trabalho em 
questão, ou o arquivo ".exe", e solte-o na janela do TriDef 3D Ignition.

2. Quando a janela Adicionar jogos for exibida, selecione o perfil do jogo ou baixe-o do fórum online.
3. Se nenhum perfil designado for encontrado, selecione o perfil Generic padrão.
4. No caso de uma falha de adição automática, em Arquivo de execução, pesquise o arquivo ".exe" em 

questão e adicione-o à janela manualmente.
Para jogos online baseados na Web, em Arquivo de execução, digite "C:\Arquivos de programas\Internet 
Explorer\iexplore.exe", e em Fator de linha de comando, o respectivo endereço da Web. 

5. Na parte inferior, clique em OK para concluir.

Para iniciar um jogo na janela do 3D Ignition, clique duas 
vezes no ícone do jogo ou selecione o ícone e clique em 
[Iniciar].

 Para jogos online baseados na Web, feche todas as janelas aber-
tas antes de iniciá-los. Se o site for exibido ao iniciar um jogo, faça 
login e jogue.
Guia de solução de problemas

Nenhum efeito em 3D
Você não terá efeitos em 3D (otimizados) com freqüência porque não tomou as seguintes 
medidas. 
- Verifique se está usando os óculos 3D corretos e se está sentado na posição correta.
- Configure a resolução do vídeo a 1366 x 768 no sistema.
- Ao reproduzir um Di DVD, pressione [D] para alterar entre "3Di (Esquerda)" e "3Di (Direita)".
- Verifique se o modo gráfico está configurado em 2D. No TriDef 3D Media Player, pressione [3] ou,

no TriDef 3D Ignition, pressione [Alt] + [Shift] +[ - ] para alterar o modo de 2D para 3D.
 O software TriDef 3D foi projetado exclusivamente para nossos vídeos de laptop 3D e não são compatíveis com 
vídeos 3D de outras empresas.

Não está executando uniformemente no modo 3D
Um filme em 3D requer mais processamento do que um filme em 2D a ser visualizado na tela. Um 
filme talvez não seja executado uniformemente se a resolução for muito alta ou se for executado 
em um codec unificado.   
- Para um filme em 2D, pressione [Ctrl] + [3]  para configurar o modo a 3D automático ou substituir o

codec de vídeo.

É necessária a personalização em 3D para um jogo
Se um jogo em 3D não exibir efeitos em 3D corretamente, personalize a profundidade e relação 
entre a parte frontal e traseira da seguinte maneira:
- Pressione [Alt] + [Shift] + [ ] ]ou [ [ ] para ajustar a profundidade.
- Pressione [Alt] + [Shift] + [ . ] ou , para ajustar a relação entre a parte frontal e traseira. (A relação

afeta as localizações estereoscópicas. Portanto, conforme a relação se torna maior, a imagem na
camada frontal parecerá mais próxima de você.)

 Para ver a Ajuda de OSD e ajustar as configurações de 3D conforme orientação, pressione[Alt] + [Shift] +[F1].

É necessária a alteração do modo de 3D para 2D
- Vídeo 3D: na parte inferior da janela do TriDef 3D Media Player, clique no botão Alternar 3D/2D ou

pressione as teclas [2] ou [3] para alterar o modo.
- Jogo em 3D: pressione [Alt] + [Shift] +[ - ] para alterar o modo. (Pressionar essa combinação de te-

clas alternará o modo entre 2D e 3D.)

É necessária a impressão da tela durante o jogo em 3D
- Pressione [PrtScn SysRq] para imprimir a tela.
 Para ver a imagem da tela impressa, selecione Iniciar>Meu computador>Imagens.

O jogo não está executando uniformemente no modo 3D
- Altere as configurações gráficas (resolução) do jogo. 
- Ajuste as configurações de desempenho do TriDef 3D Ignition.
 Para obter mais detalhes, pressione o botão Ajuda na parte superior da janela do TriDef 3D Ignition.



Componentes do produto 3D

Ao comprar um notebook com LCD 3D, os seguintes dispositivos são fornecidos. Verifique o 
conteúdo antes do uso.

Os componentes do produto podem parecer diferentes dependendo do tipo de modelo.

Óculos 3D Tecido
Maneiras apropriadas de ver multimídia em 3D

Consulte as seguintes orientações quanto às maneiras apropriadas de apreciar multimídia em 3D.
 Os efeitos em 3D podem mudar dependendo do ângulo de visualização.

1.  A maioria dos óculos 3D serve para uso sobre óculos de grau, assim até mesmo as pessoas que usam ócu-
los de grau ou lentes de contato podem apreciar totalmente a multimídia em 3D.

2. Faça ajustes de ângulo e distância conforme mostrado na imagem abaixo para garantir um ambiente 
confortável de visualização.

As imagens neste guia estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

60 cm 90°
Sempre mantenha uma distância efetiva e mantenha o monitor 3D no mesmo nível dos 
olhos ao assistir multimídia em 3D.
Dicas
Precauções importantes sobre segurança

Leia as seguintes precauções com atenção para garantir a operação correta de produtos 3D. 
Não use os óculos 3D para qualquer outro propósito (como óculos comuns, óculos de sol, 
óculos de proteção, etc.) a não ser para visualização de multimídia em 3D.
Sua visão pode deteriorar ao assistir multimídia em 3D por um período de tempo prolongado a 
uma distância curta.
As imagens na tela talvez não fiquem visíveis ao tentar assistir o filme com os óculos 3D 
enquanto deitado de lado. 
Óculos 3D de um fabricante diferente talvez não funcionem com notebooks LG.
Nossos óculos 3D talvez não sejam compatíveis com notebooks de outras empresas.
Dor de cabeça ou fatiga podem ocorrer ao assistir multimídia em 3D por um período de tempo 
prolongado.
Não veja multimídia em 3D se estiver grávida, se você for de idade, se tiver problemas no 
coração, vertigens freqüentes ou epilepsia.
Ao olhar para outra coisa enquanto assiste um filme em 3D e depois volta a assistir o filme em 
3D, pode demorar um pouco para que os efeitos em 3D normais retornem.
Você pode ficar excessivamente surpreso ou tornar-se agitado devido à confusão entre as 
imagens em 3D e a realidade.
Dependendo do método 3D usado (polarização), pequenos textos podem parecer achatados.
Dê um intervalo de 5 a 15 minutos a cada 1 hora de visualização.
Se a visão do olho esquerdo for diferente da visão do olho direito, use óculos 3D sobre os 
óculos de grau.
Pare de usar os óculos 3D se sentir dor de cabeça, ficar cansado ou tonto.
Não use óculos 3D por um período de tempo prolongado se estiver fatigado ou doente.
Diferentes pessoas podem reconhecer diferentes efeitos para certas imagens, luz clara ou 
padrões específicos em alguns filmes ou jogos.
(Consulte o seu médico antes de usar o produto, caso tenha um histórico de epilepsia ou apople-
xia.)
No caso de ter um dos sintomas a seguir ao ver a multimídia em 3D, pare imediatamente de vê-
la e descanse antes de continuar.

 Vertigem, instabilidade ocular ou facial, espasmos involuntários, convulsão, confusão,
perda do senso de direção, vômito (consulte o seu médico se os sintomas persistirem.)

Os pais devem ficar atentos quando seus filhos estiverem assistindo multimídia em 3D.
 Evite que crianças com menos de 5 anos assistam multimídia em 3D.
(Isso pode causar um desenvolvimento anormal da visão.)
Mantenha objetos que possam se quebrar com facilidade distantes de você enquanto
assiste multimídia em 3D.
(Você pode se ferir com movimentos repentinos e involuntários, ao se confundir com a cena 
em 3D como se fosse real.) 

Alguns recursos podem não funcionar no modo 3D.
Usando o TriDef 3D Portal

O TriDef 3D Portal é um software que permite aos usuários apreciar facilmente filmes, imagens e 
jogos em 3D.

Clique duas vezes no ícone do , na área de trabalho, para executar o programa.
- O TriDef 3D Portal pode ser iniciado ao selecionar Iniciar>Todos os programas>TriDef 3D Portal.

Consulte TriDef 3D quanto a detalhes de suporte para codec de vídeo.
Antes de usar o recurso Assistir um DVD em 3D, instale o Power DVD, que é fornecido com o notebook.
(O recurso MPEG2 Codec para reprodução de DVD no TriDef 3D Media Player será instalado pelo Power DVD.) 
1.  Visualizar filmes em 3D
2. Visualizar DVD em 3D

3. Visualizar fotos em 3D
4. Executar jogos em 3D
TriDef 3D Tour pelo Media Player

Conheça alguns dos termos e recursos para assistir filmes em 3D com o TriDef 3D Media Player.
- TriDef 3D O Media Player pode ser iniciado ao selecionar Iniciar>Todos os programas>TriDef 3D>TriDef 

3D Media Player.
- Se seu produto tiver uma unidade de disco Blu-ray, use o PowerDVD que o acompanha para reproduzir 

um titulo Blu-ray em 3D.
As figuras neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
1.  Botão Reproduzir/Pausar.
2. Botão Reproduzir anterior
3. Botão Reproduzir próximo 
4. Botão Fixar barra de controle/Liberar
5. Indicador de tempo do filme
6. Botão Repetir clipe
7. Botão Reproduzir tudo
8. Botão Reproduzir clipe único

9. Botão Relação entre parte frontal e traseira 
(ajustar a localização da imagem na camada 
frontal)

10. Botão Profundidade (ajustar a profundidade em 
3D)

11. Botão Alternar 3D/2D
12. Botão Tela inteira/Restaurar
13. Botão Fim

Para obter mais detalhes, consulte a Ajuda do TriDef 3D correspondente.
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