Sanal Gerçeklik Gözlüğü Pro

Hızlı Kurulum Kılavuzu
87004
ednet Sanal Gerçeklik Gözlüğü Pro normal kullanıcılar için tasarlanmıştır. Yumuşak
hafızalı köpük ve aynı zamanda poliüretan kaplı derisi sayesinde yüksek seviyede
rahatlık sağlar. 3,5” ve 6,0" arasında ekran büyüklüğüne sahip akıllı telefonlar için
uygundur. Üç noktadaki cırt bantları kullanarak kendiliğinden ayarlanabilen kafa
bandı rahatlık hissi sağlar ve her kafa şekli için uygundur. Nano kaplamalı sentetik
reçine lensler, kontrol düğmeleri vasıtasıyla hassas şekilde ayarlanabilir. Böylece göz
bebeği mesafesi ve görüş mesafesi ihtiyacınıza göre ayrı olarak ayarlanabilir.
Çıkarılabilir manyetik ön kapak, artırılmış gerçeklik uygulamaları için akıllı telefon
kamerası kullanılırken ve hatta uzun süreli kullanımlar sırasındaki ısı yayılımı için
uygundur. Akıllı telefon, manyetik ön kapağa basitçe takılır ve burada dahili kaplama
sayesinde yerine nazikçe sabitlenir. ednet Sanal Gerçeklik Gözlüğü Pro ile kendinizi
nefes kesici gerçekçi sanal gerçekliğin içine sokun ve sanal gerçeklik oyunlarının,
filmlerinin ve aynı zamanda videolarının tadını 3D olarak çıkarın.

Teknik Özellikler:
 3,5” ve 6,0" arasında ekran büyüklüğüne sahip akıllı telefonlar için uygundur.
 Kontrol düğmeleri vasıtasıyla en uygun görüş mesafesi veya aynı zamanda göz
bebeği mesafesi ayarı
 Yumuşak hafızalı köpük ve poliüretan kaplı deri sayesinde takılması oldukça rahat
 Ayarlanabilir kafa bandı, üç noktada bulunan cırt bantlar sayesinde her kafa
şekline uyar
 Yüksek aktarma kapasitesine ve nano kaplamaya sahip asferik sentetik reçine
lensler
 Yüksek aktarma kapasitesine ve nano kaplamaya sahip asferik sentetik reçine
lensler
 Gövde malzemesi: ABS
 Dolgu malzemesi: Hafızalı Köpük + Poliüretan kaplı deri
 Kafa bandı malzemesi: Naylon + Poliüretan
 Görüş açısı: 90 derece
 Boyutlar: U 14,0 x G 20,0 x Y 10,0 cm
 Ağırlık: 380 g
 Renk: siyah

Cep telefonu şarj edilirken cihazın kullanılması kesinlikle yasaktır, uygun
olmayan kullanımdan kaynaklı sonuçların sorumluluğu kullanıcıya aittir.
Hatırlatma: Görüş konforunu iyileştirmek için sandalyenizin oturma kısmıyla sırt kısmı
arasındaki açının 60° olmasını öneriyoruz. Görme gücünüzün korunması için gözlük
kullanma süresinin 30 dakikayı geçmemesi önerilmektedir.

Resimler:
Yüzey tutunmalı türde düğme

Göz bebeği mesafesi
ayarlama düğmesi

Nesne mesafesi
ayarlama düğmesi

Çıkarılabilir yüzey tutunmalı ön kapak

Rahat PU deri
ve hafızalı
köpük dolgu
malzemesi.

Optik cam

Odak ayarlama düğmesi

Test videosunu indirme ve oynatma
Uygulama indirme arayüzüne girmek için lütfen bir cep telefonu kullanın (resim
A'da gösterildiği gibi, bir WiFi ortamında önerilir). Oyun menüsüne bağlı olarak bir
video oynatıcısı veya oyun yazılımı yüklemesini seçmek için Sol ve Sağ bölmeli
ekran görüntüsünü (resim B'de gösterildiği gibi) ve tam ekran görüntüsünü
desteklediğini test edin.

Cihazın kullanma

Üst tarafta bulunan yüzey tutunmalı türdeki anahtarı (resim C'de gösterildiği gibi)
nazikçe açın, cep telefonunu içe bakacak şekilde tutun, ölçek yaralama kart yuvasına
yavaşça dokunun, cep telefonunuzu yerleştirin ve ardından kapak plakasını kapatın
(resim D'de gösterildiği gibi). Resim baş aşağıysa lütfen cep telefonunun yönünü
ayarlayın.

Lens ayarlama fonksiyonu
Göz bebeği mesafesi ayarı (resim E'de gösterildiği gibi): Lensin göz bebeği
mesafesini ayarlayın
Nesne mesafesi ayarı (resim F'de gösterildiği gibi): Nesne mesafe ayarı, miyop
lensleri takılmadan miyopu uyarlayabilir
Odak ayarı (resim G'de gösterildiği gibi): En iyi netlik için sağda ve solda lens odak
uzunluğunu ayarlayabilirsiniz

Vücut hissi kontrolü
Ekran seçimini görme: Cep telefonunuzu cihazın içine yerleştirin, kafanızı soldan sağa
sallayarak video listesinde video ekranını seçebilirsiniz (resim H'de gösterildiği gibi).
Sanal gerçeklik oyunları: 3D oyunlarının oynanması aynı zamanda vücut
hareketleriyle de kontrol edilebilir (resim H'de gösterildiği gibi)

Farklı boyutlardaki akıllı telefonlarla uyumlu
Sanal Gerçeklik gözlüğü, 3,5 ile 6,0 inç akıllı telefonlarla uyumludur. (Maks. U: 154
mm; Maks. G: 82 mm)

İstediğiniz zaman istediğiniz yerde 3D filmlerin tadını çıkarmakta
özgürsünüz
İstediğiniz zaman istediğiniz yerde 3D film veya oyun eğlencesini özgür ve
yaşayabileceğiniz Sanal Gerçeklik gözlüğü

