VR BOX

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Zabavajte se ob nepozabni virtualni pustolovščini! Očala vam omogočajo prehod v virtualno
resničnost, igranje virtualnih iger, ogled VR videov in mnogo več.
Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen bodoče
uporabe.
PAKET VSEBUJE
1x VR očala
1x Navodila za uporabo
1x Letna garancija

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Velikost: 170 x 120 x 105 mm
Številka modela: VR 3D BOX
Velikost navideznega zaslona: 50 "- 80"
Vrsta 3D očal: Polarizirano
Vrsta očal: 3D očala
Primerno: 4 ~ 6.0 pametni telefon
Funkcija: Filmi 3D iger
Združljivo: pametni telefoni
Teža: 550 g

1. -Nastavitev razdalje oči- kratkovidnost; lahko ločeno prilagodite razdaljo oči
-IPD nastavitev
2. Priključek za slušalke-leva reža
3. Drsna plošča

4. Reža za vstavitev telefona
5. Priključek za slušalke-desna reža

NAVODILA ZA UPORABO
1. Pred prvo uporabo skenirajte QR kodo ali naložite aplikacijo: VR app.

2. Odprite naloženo VR app aplikacijo in prestavitev v način deljenega zaslona.
3. Vstavite telefon v VR očala.
4. Naložite si brezplačno vsebino za VR očala na spletni strani app.veer.tv ali vtipkajte na

Google Play/App Store VeeR VR.

VR aplikacija mora biti v načinu deljenega zaslona.

Telefon se iz naprave vzame iz strani.

Poravnajte sredinsko črto, ko nameščate pametni telefon v pregledovalnik.

Prilagodite IPD in razdaljo oči, da se izognete omotici.

OPOZORILO!
Pomembni varnostni ukrepi:
• Naprave ne uporabljajte med tem, ko se telefon polni.
• Če ste omotični ali vam je slabo prenehajte z uporabo in naredite premor.
• Nosečnicam, ljudem z visokim krvnim tlakom in tistim, ki se bojijo višine, je uporaba naprave
prepovedana.
• Nikoli ne uporabljate naprave pod prho, v banji, bazenu ali v prostoru z visoko vlažnostjo.
• Držite napravo, stran od otrok in živali. Ne uporabljajte naprave na nobeni osebi, ki ne more govoriti
ali pa je nezavestna.
• Če je naprava poškodovana, je ne uporabljajte.
• Pred prvo uporabo natančno preberite navodila ter jih dosledno upoštevajte.
• Kadar izdelka ne uporabljate, ga izklopite.

