Ръководство за употреба
Очила за виртуална реалност
Влезте във виртуалната реалност през своя смартфон! С очилата за виртуална
реалност може да гледате стандартни или 3D филми и концерти, да играете игри, да
правите виртуални разходки, сякаш сте в центъра на събитията.

1. Изтегляне на приложение
IPhone / Android: Изтеглете приложение, съвместимо с модела очила за виртуална
реланост, от App store или от Google Play.

2. Стартиране на смартфона
Пуснете филм или видео клип от YouTube или от хранилището на Вашето
устройство. Стартирайте видеото на цял екран.

3. Поставяне и настройване на смартфона





Отворете/плъзнете предния капак на очилата с една ръка;
Поставете телефона с другата ръка;
Позиционирайте телефона правилно: точно посредата, нито повисоко,
нито пониско;
Затворете предния капак на очилата.

Внимание:
премахнете всякакви видове калъфи от задната част на телефона.

4. Регулиране на устройството

Важно е да регулирате очилата да прилепнат на главата. Използвайте
плъзгачите, за да коригирате разстоянието между очите за възможно

найдобра картина. Използвайте максимално каишката, за да разпределите тежестта
равномерно по главата си.

Съвместимост със смартфони
Най‐добра
съвместимост

Съвместимост

Ограничена
съвместимост

Размер на дисплея

5”, 5.5”

От 4” до 6”

<4”, >6”

Резолюция на
дисплея

Full HD (1080×1920)
или повисока
резолюция

HD (720×1280)

< 480×800

Централен процесор

Четири ядрен 1,6GHz
или по голям процесор

Друг

Друг

Сензори

Акселерометър,
Жироскоп

Няма*

Няма*

Опрационна система

Android / 
iOS

Windows phone**

Windows phone**

* Без сензори като асцелерометър/жироскоп, достъпът до VR видео игри и 360° видеа е ограничен.
Възможно е гледането на 3D видеа и нормални видеа. (пр: съдържанието на youtube)
* * За момента има няколкото VR приложения, достъпни за телефони с операционна система Windows.
Възможно е гледането на достъпните в youtube 3D видеа ("3D side by side")

ВНИМАНИЕ:
Устройството не е играчка. Дръжте далеч от деца под 12г.
Продължителното използване може да доведе до преумора на очите. Ползвайте
умерено. Това устройство може да причини епилиптични пристъпи при някои хора.
Уверете се, че телефона е поставен правилно в устройството.
Ползвайте устройството в безопасна среда. Ползването на устройството може да
доведе до загуба на баланс, уверете се, че сте подсигурили и обезопасили всичко
около вас преди да сложите устройството на главата.
Не ползвайте, докато шофирате, карате колело, спортувате.
Не излагайте устройството на високи температури.
Не излагайте лещите на пряка слънчева светлина.

