VR BOX

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Bavte se s nezapomenutelným virtuálním dobrodružstvím! Brýle umožňují přechod do virtuální
reality, hraní virtuálních her, sledování videí VR a mnoho dalšího.
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte přiložený návod k použití a uložte jej pro budoucí použití.
BALÍČEK OBSAHUJE
1x VR brýle
1x Návod k použití
1x roční záruka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Velikost: 170 x 120 x 105 mm
Číslo modelu: VR 3D BOX
Velikost virtuální obrazovky: 50 "- 80"
Typ 3D brýlí: Polarizované
Typ brýlí: 3D brýle
Vhodné: 4 ~ 6,0 smartphone
Funkce: 3D herní filmy
Kompatibilní: smartphony
Hmotnost: 550 g

1. -Nastavení vzdálenosti očí - krátkozrakost; vzdálenost očí můžete upravit samostatně
-IPD nastavení
2. Konektor pro sluchátka - levý slot
3. Posuvná deska

4. Slot pro vložení telefonu
5. Konektor pro sluchátka - pravý slot

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před prvním použitím naskenujte QR kód nebo si stáhněte aplikaci: VR app.

2. Otevřete staženou aplikaci VR a přepněte do režimu rozdělené obrazovky.
3. Vložte telefon do VR brýlí.
4. Stáhněte si zdarma obsah VR brýlí z webu app.veer.tv nebo napište do Google Play / App Store
VeeR VR.

Aplikace VR musí být v režimu rozdělené obrazovky.

Telefon se vysouvá ze zařízení do strany

Při instalaci smartphonu do prohlížeče vyrovnejte středovou čáru.

Upravte IPD a vzdálenost očí, abyste zabránili závratím.

VAROVÁNÍ!

Důležitá bezpečnostní opatření:
• Nepoužívejte zařízení, když se telefon nabíjí.
• Pokud máte závratě nebo nevolnost, přestaňte jej užívat a udělejte si přestávku.
• Těhotné ženy, osoby s vysokým krevním tlakem a osoby, které se bojí výšek, mají zakázáno
používat zařízení.
• Nikdy nepoužívejte spotřebič ve sprše, vaně, bazénu nebo v místnosti s vysokou vlhkostí.
• Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a zvířat. Nepoužívejte zařízení k osobám, které nemohou
mluvit nebo jsou v bezvědomí.
• Pokud je zařízení poškozené, nepoužívejte jej.
• Před prvním použitím si pozorně přečtěte pokyny a důsledně je dodržujte.
• Pokud produkt nepoužíváte, vypněte jej.

