Virtual reality-bril Pro

Korte installatiehandleiding
87004
De ednet Virtual reality-bril Pro werd ontworpen voor standaardgebruikers. Dankzij
het zachte traagschuim en het PU-leer kunt u rekenen op een hoge mate van
comfort. De bril is geschikt voor smartphones met een beelddiagonaal van
3,5" tot 6,0". De hoofdband die afzonderlijk kan worden aangepast met behulp van
een klittenband op drie plaatsen, garandeert een comfortabel gevoel en is geschikt
voor elk hoofdtype. De nano-gecoate kunststoflenzen kunnen afgestemd worden
door middel van afstemknoppen. De pupilafstand en het gezichtsveld kunnen zo
individueel worden aangepast aan uw behoeften. De afneembare magnetische
voorklep is geschikt bij gebruik van de smartphonecamera voor toegevoegde
realiteitstoepassingen of zelfs voor warmteafvoer tijdens langdurig gebruik. De
smartphone wordt gewoon in de magnetische voorklep aangebracht en blijft daar,
dankzij de speciale bekleding, rustig op zijn plaats zitten. Dompel jezelf onder in de
adembenemend realistische virtuele realiteit en geniet van de VR-spellen, films,
maar ook van video’s in 3D met de ednet Virtual reality-bril Pro.

Technische Eigenschappen:
 Geschikt voor smartphones met een beelddiagonaal van 3,5" tot 6,0"
 Optimale aanpassing van het gezichtsveld en de pupilafstand door middel van
afstemknoppen
 Zeer comfortabel om te dragen dankzij het zachte traagschuim en het PU-leer
 Verstelbare hoofdband: past op elk hoofdtype dankzij de individuele aanpassing
van de maat door middel van een klittenband op drie plaatsen
 Asferische kunststoflenzen met een hoge transmissie en nano-coating
 Asferische kunststoflenzen met een hoge transmissie en nano-coating
 Materiaal behuizing: ABS
 Materiaal bekleding: Traagschuim + PU-leer
 Materiaal hoofdband: Nylon + PU
 Gezichtshoek: 90 graden
 Afmetingen: L 14,0 x B 20,0 x H 10,0 cm
 Gewicht: 380 g
 Kleur: zwart

Het gebruik van het apparaat is ten strengste verboden wanneer de
mobiele telefoon wordt opgeladen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk
voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik.
Waarschuwing: Om het kijkcomfort te verbeteren, stellen we voor dat de hoek van
de rugleuning en de zitting 60° vormt. Om uw gezichtsvermogen te beschermen, is
het aangeraden uw kijktijd te beperken tot 30 minuten.

Diagrammen:
Voorklepknop

Afstemknop pupilafstand

Afstemknop
objectafstand

Afneembare voorklep

Comfortabele
bekleding uit PU-leer
+ traagschuim

Inzetglazen

Scherpstellingsknop

Download en speel een testvideo af
Gebruik een mobiele telefoon om naar de App-downloadinterface te gaan (zie
afbeelding A, maak bij voorkeur gebruik van wifi), en kies de installatie van een
video-speler of spelsoftware op basis van het spelmenu om te testen of het
links-en-rechts gesplitste schermweergave toelaat (zie afbeelding B) en weergave
op vol scherm.

Gebruik van het apparaat

Open voorzichtig de voorklepknop aan de bovenkant (zie afbeelding C), houd de
mobiele telefoon zo dat het scherm naar de binnenkant komt, breng hem voorzichtig
aan op de binnenkant van de voorklep, en sluit de voorklep (zie afbeelding D). Als u
ziet dat het beeld op zijn kop staat, pas dan de plaatsingsrichting van de mobiele
telefoon aan

Afstemming van de lens
Afstemming van de pupilafstand (zie afbeelding E): Pas de pupilafstand van de
lens aan
Afstemming van de objectafstand (zie afbeelding F): Afstemming van de
objectafstand om te compenseren voor bijziendheid, zonder bijkomende lenzen voor
bijziendheid
Scherpstelling (zie afbeelding G): Voor de beste helderheid kunt u de
brandpuntsafstand van de lens aan de linker- en rechterzijde aanpassen

Bediening met het lichaam
Beeldschermkeuze: plaats de mobiele telefoon in het apparaat; u kunt het
videoscherm kiezen door uw hoofd naar links en rechts te buigen in de videolijst (zie
afbeelding H). VR-spellen: u kunt 3D-spellen spelen door middel van bewegingen van
het lichaam (zie afbeelding H)

Compatibel met smartphones van verschillende groottes
De virtual reality-bril is compatibel met smartphones van 3,5 tot 6,0 inch. (L max:
154 mm; B max: 82 mm)

U kunt altijd en overal genieten van 3D-films
De virtual reality-bril die u altijd en overal toelaat 3D-films te bekijken of -spellen te
spelen

