VR BOX

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Забавлявайте се с едно незабравимо виртуално приключение! Очилата ви позволяват
да преминете към виртуална реалност, да играете виртуални игри, да гледате VR
видеоклипове и много други.
Преди първата употреба внимателно прочетете приложените инструкции за употреба и
ги запазете за бъдеща употреба.
ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА
1x VR очила
1x инструкции за употреба
1x годишна гаранция

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Размер: 170 х 120 х 105 мм
Номер на модела: VR 3D BOX
Виртуален размер на екрана: 50 "- 80"
Тип 3D очила: поляризирани
Тип очила: 3D очила
Подходящ: 4 ~ 6.0 смартфон
Функция: 3D игрални филми
Съвместими: смартфони
Тегло: 550 g

1. -Регулиране на дистанцията на очите- късогледство; можете да регулирате
дистанцията на очите поотделно
-IPD настройка
2. Жак за слушалки-ляв слот
3. Плъзгаща се плоча

4. Слот за телефонна вложка
5. Жак за слушалки-десен слот

ИНСТРУКЦИИ

1. Преди да използвате за първи път, сканирайте QR кода или изтеглете приложението:
VR приложение.

1. Отворете изтегленото приложение за VR и превключете в режим на разделен
екран.
1. 2. Поставете телефона в VR очилата.
2. 3. Изтеглете безплатно съдържание за VR очила от app.veer.tv или напишете в
Google Play / App Store VeeR VR.

Приложението VR трябва да е в режим на разделен екран.

Телефонът трябва да е равен от всички страни.

Подравнете централната линия, когато инсталирате смартфона в браузъра.

Регулирайте IPD и разстоянието на очите, за да избегнете замаяност.

ВНИМАНИЕ!
Важни предпазни мерки:
• Не използвайте устройството, докато телефонът се зарежда.
• Ако се чувствате замаяни или болни, спрете да го използвате и направете почивка.
• На бременни жени, хора с високо кръвно налягане и такива, които се страхуват от
височина, е забранено да използват устройството.
• Никога не използвайте уреда под душ, вана, басейн или в стая с висока влажност.
• Пазете устройството далеч от деца и животни. Не използвайте устройството на лица,
които не могат да говорят или са в безсъзнание.
• Ако устройството е повредено, не го използвайте.
• Прочетете внимателно инструкциите, преди да ги използвате за първи път и ги
следвайте стриктно.
• Изключвайте продукта, когато не се използва.

