HEADSET PRO VIRTUÁLNÍ REALITU

UPOZORNĚNÍ

pro telefony od 4” do 5,5”

Toto zařízení není hračka. Udržujte mimo dosah dětí do 12 let.
Dlouhodobé používání může způsobit nevolnost. Používejte
střednědobě.
Osobám citlivým na epileptické záchvaty může toto zařízení
záchvaty vyvolávat.
Ujistěte se, že je mobilní telefon v zařízení správně vložen.
Používejte zařízení v bezpečném prostředí. Použití zařízení
může způsobit ztrátu rovnováhy. Před použitím se tedy
ujistěte, že nehrozí žádné nebezpečí nebo zranění.
Nepoužívejte při řízení motorových vozidel.
Nepoužívejte při sportu.
Nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu.

NÁVOD K POUŽITÍ
1 přepravní pouzdro, 3 páry násad na čočky,
1 hadřík z mikrovlákna, 1 čelní popruh
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ZAČÍNÁME:
1. STAŽENÍ APLIKACÍ

iPhone / Android: Stáhněte si aplikaci Homido Center na
Google Play nebo App Store.
Jakmile si tuto aplikaci nainstalujete, zpřístupní se Vám mnoho
dalších aplikací vytvořených speciálně pro virtuální realitu.
Stačí zvolit aplikaci a nainstalovat ji do Vašeho zařízení.

2. NASTAVENÍ ČOČEK

Zvolte si právnou násadu na čočky:
- krátká násada: pro krátkozraké vady zraku
- střední násada: pro uživatele bez vady zraku
- dlouhá násada: pro dalekozraké vady zraku

K ČEMU HOMIDO SLOUŽÍ?
1. SLEDOVÁNÍ FILMŮ

- Sledujte 3D filmy
Film musí být v Side-By-Side zobrazení, tedy pro prevé i levé
oko zvlášť. 3D SBS filmy jsou dostupné na internetu a v mobilním telefonu si je přehrajete přes Váš klasický přehrávač.
Nebo můžete sledovat videa na YouTube. Stačí zadat side by
side 3D.

2. SLEDOVÁNÍ KLASICKÝCH FILMŮ

Pro Android: stáhněte si aplikaci Side By Side Video Player na
Google Play. Pro iPhone: stáhněte si Homido Player na
App Store.

3. SLEDOVÁNÍ 360° VIDEIÍ
3. ZAPNĚTE APLIKACI

Na vašem mobilním telefonu si spusťte staženou aplikaci nebo
360° video.

Pro iPhone: použite aplikaci Homido Player.
Pro Android: Na Google Play si stáhněte aplikaci Kolor Eyes
nebo “VR Player”.

4. HRANÍ HER
- jednou rukou přidržte přední klip
- druhou rukou vložte mobilní telefon do přihrádky
- umístěte telefon do ideální polohy na středu a to nejen
v horizontální, ale i vertikální poloze

5. NASTAVENÍ NÁHLAVNÍ SOUPRAVY

- Nastavení vzdálenosti čoček od obličeje: pokud se Vám zdá,
že jsou čočky moc blízko Vašeho obličeje, můžete jejich
vzdálenost nastavit bočními nastavovacími šrouby tak, že
budete točit oběma šrouby zároveň.
- Nastavení vzdálenosti čoček od sebe: použijte horní nastavovací šroub pro nastavení vzdálenosti čoček mezi sebou
a získání co nejostřejšího obrazu.
- V případě potřeby použijte čelní pás k lepšímu rozložení váhy
náhlavní soupravy.

Android / iPhone: použijte aplikaci Homido Center. Ke stažení na
Google Play a App Store. Homido Center slouží jako katalog VR
aplikací a her pro Vaše mobilní telefony, které jsou maximálně
kompatibilní s Vaším Homidem.

5. ROZŠÍŘENÁ REALITA

Více informací a ukázek na http://homido.com/tutrials
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4. VLOŽTE MOBILNÍ TELEFON

