VIRTUAL REALITY-MASKER

VOOR SMARTPHONES VAN 4" TOT 5.5"

GEBRUIKERSHANDLEIDING NEDERLANDS

DEZE SET BEVAT

- 1 transportdoos

- 1 reinigingsdoekje

- 3 lenshouders

- 1 band

OM TE BEGINNEN
1. APP'S DOWNLOADEN

iPhone / Android: Download "Homido Center" via Google Play
of de App Store.
Zodra Homido Center geïnstalleerd is, geeft de app toegang tot alle
applicaties en spellen die beschikbaar zijn voor Homido. Kies de
gewenste app's (de app wordt alleen de eerste keer geïnstalleerd)

2. LENZEN AFSTELLEN

- Kies de juiste lenshouder
Korte lenshouder: voor bijziende mensen,
Middellange lenshouder: voor personen zonder oogproblemen,
Lange lenshouder: voor verziende personen,
- Doe de lens in de lenshouder
- Klik de lenshouder aan de binnenkant van het masker

3. DE SMARTPHONE OPSTARTEN
Op de smartphone:
start een film of een app.

4. DE SMARTPHONE ERIN STEKEN

- open de klem aan de voorkant met de ene hand
- steek de smartphone er met de andere hand in
- zorg ervoor dat de smartphone op de goede plaats zit: precies
in het midden, niet te hoog, niet te laag en niet scheef.

5. HET MASKER AANPASSEN OP UW HOOFD

- Afstand oog-lens: als u vindt dat de lenzen te dicht bij uw ogen
zitten, kunt u de stand aanpassen met de
wieltjes aan de zijkanten. Draai de 2 wieltjes tegelijkertijd.
- Pupilafstand: gebruik het wieltje aan de bovenkant om de afstand
tussen de twee lenzen aan te passen en een zo
scherp mogelijk beeld te krijgen.
- Gebruik de optionele band als u het gewicht op uw hoofd
beter wilt verdelen.

Homido
center

HOE MOET U HOMIDO GEBRUIKEN?
1. FILMS BEKIJKEN
- Een film in 3D bekijken
De film moet het Side-by-Side (SBS)-format hebben. Het is mogelijk om
3D SBS-films te downloaden van internet en deze op uw telefoon te
bekijken met uw gebruikelijke videospeler.
Of tijdens het streamen, bijvoorbeeld op Youtube
(zoek naar: “side by side 3D”)
- Een standaardfilm bekijken
Android: met "Side-by-Side Video Player". Downloaden via
Google Play. iPhone: met "Homido Player".
Downloaden in de Apple Store.
- 360° video's bekijken
iPhone: met Homido Player.
Android: met "Kolor Eyes – 360° video player", of “VR player”.
Downloaden via Google Play. Het is mogelijk om je eigen
360° video's te bekijken of te downloaden van internet.

2. SPELLEN SPELEN
Android/iPhone: met "Homido Center". Downloaden via
Google Play / Apple Store. Homido Center geeft u een lijst van alle
app's die compatibel zijn met Homido. Het Center kan ook gebruikt
worden om alle Homido-app's op één plek op te slaan nadat ze
geïnstalleerd zijn.

3. AUGMENTED REALITY EN ANDERE APP'S...

Meer informatie en tutorials op: www.homido.com/tutorials

LET OP

Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen
jonger dan 12 jaar.
Langdurig gebruik kan vermoeiend zijn. Met mate gebruiken.
Het apparaat kan bij sommige personen epileptische aanvallen veroorzaken.
Ga na of de smartphone goed in het apparaat is gestoken.
Gebruik het apparaat op een veilige plek. De gebruiker kan uit evenwicht
raken, zorg ervoor dat de omgeving veilig en beveiligd is voordat het masker
opgezet wordt.
Niet gebruiken tijdens het besturen van een voertuig.
Niet gebruiken tijdens het beoefenen van een sportactiviteit.
Het apparaat niet blootstellen aan hoge temperaturen.
De lenzen niet blootstellen aan directe zonnestralen.
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