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Conteúdo da embalagem

Manual do capacete VR ONE

Banda de cabeça

Plus (com banda de cabeça
removível e espuma separável)

Tabuleiro universal para
smartphone

Manual
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Aplicações de realidade virtual

1. Instale o Google Cardboard no seu smartphone
A aplicação Google Cardboard recomendará
regularmente novas aplicações de VR. Todas as
aplicações programadas na plataforma Google
Cardboard são, assim, automaticamente
otimizadas para o ZEISS VR ONE.

2. Digitalize o código QR
Digitalize este código QR para otimizar a
experiência visual. O seu smartphone está
agora configurado para o ZEISS VR ONE Plus.

Deseja experimentar mais?
Use o seu smartphone para mergulhar
no reino do virtual a 360 graus. Basta
visitar a App Store ou o Google Play,
procurar “realidade virtual” e selecionar
os seus favoritos.
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Informações

i
Note que a experiência de aplicações VR pode divergir de
umas para outras!

i
Há aplicações VR no Google Play ou na Apple App Store
que usam diferentes técnicas para interagir com o mundo
VR. Algumas interagem com o olhar, outras por controlo
magnético ou de toque e outras, ainda, precisam de um
controlador Bluetooth.

i
Note também que a resolução dos ecrãs dos smartphones
tem influência na experiência de VR.
Resolução de ecrã

Experiência de VR

1280 x 1720

o

1920 x 1080

+

2560 x 1440

++

3840 x 2160

+++
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Características do capacete

O ZEISS VR ONE Plus é confortável de usar e proporciona
uma ótica brilhante para aplicações de realidade virtual.

Os ajustes manuais para diferentes distâncias interpupilares
(PD) não são necessários, tornando o ZEISS VR ONE Plus
também adequado para pessoas que usam óculos.
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Instalação do smartphone

Tabuleiro universal

Abra o tabuleiro.

Coloque o smartphone*

Pressione o telefone para baixo

no tabuleiro.

enquanto fecha o tabuleiro.

*Suporta tamanhos de ecrã de 4,7 até 5,5 polegadas. O smartphone
tem de ter também acelerómetro, giroscópio e bússola.
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Posicionamento do smartphone

Sulco “V”

Alinhe o ecrã do smartphone horizontalmente com o
sulco “V” da parede lateral do tabuleiro. Coloque o ecrã
do smartphone centrado em altura e largura.
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Começar
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Ligue a banda de cabeça para conforto de uso
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Posicione o VR ONE Plus na cabeça e ajuste
a banda de cabeça
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Limpar a superfície interna da lente

Remova o tabuleiro com o seu smartphone.

Remova o escudo frontal a partir
dos entalhes de ambos os lados.

Separe o escudo frontal para limpar o lado de
dentro da lente com um toalhete de limpeza.

Avisos de saúde & segurança

Por favor, certifique-se de que todos os utilizadores leram os seguintes
avisos antes de usar os auscultadores. Ao usar o produto de qualquer
forma, concorda em cumprir e respeitar os avisos de segurança mais abaixo
indicados. Para obter a versão mais recente dos avisos de saúde e segurança,
visite por favor a nossa homepage no endereço www.zeiss.com/virtualreality

Segurança e operação
Não use enquanto conduz ou ao realizar atividades físicas. Usar apenas em
ambientes seguros e na posição sentada. Certifique-se de que não se encontra
perto de outras pessoas ou objetos que possam ser danificados ou feri-lo(a).
Se tiver sintomas tais como tonturas, enjoo ao fazer movimento, pós-efeitos
percetuais, náuseas, visão deturpada, dormência, contração dos olhos ou dos
músculos, perda de consciência, desorientação, dores no pescoço, qualquer tipo
de movimento involuntário ou cãibras enquanto estiver a usar os óculos, por favor
tire-os e consulte um médico antes de os voltar a usar.
A probabilidade de os sintomas acima mencionados ocorrem varia de acordo com
o app, o conteúdo e o smartphone usado.
Siga todas as instruções de segurança do seu smartphone. Por exemplo condições
ambientais de temperatura, humidade, conformidade eletromagnética, limpeza e
carregamento do dispositivo.
Quem se encontrar numa condição médica crítica, por exemplo, com convulsões,
perda de consciência ou outros sintomas relacionados com uma condição epilética,
pessoas idosas, mulheres grávidas, estrabismo, enxaquecas, problemas de pescoço
ou tonturas, deverá consultar um médico antes de usar os auscultadores.
É altamente recomendável a supervisão pela parte de adultos. As crianças com
idade inferior a 14 anos não devem usar constantemente os auscultadores.
Deverão ser efetuadas pausas regulares ao usar o dispositivo durante períodos de
tempo longos. Após 30 minutos de uso, recomendamos pelo menos um intervalo
de 15 minutos.
O conteúdo 3D, os flashes e efeitos de luz podem causar ataques epiléticos.
Certifique-se de que possui o slide certo para o seu modelo de smartphone, que
o telemóvel está inserido firmemente e que as fitas da cabeça estão apertadas.

Para evitar perda de audição, seguir as instruções de segurança do seu smartphone
e não escutar o conteúdo de áudio com níveis de pressão sonora muito altos
durante períodos de tempo prolongados.
Não colocar ou usar o dispositivo sob a ação direta da luz solar.

Limpeza
O escudo frontal e as lentes internas podem ser limpos com um pano de microfibra
limpo. Se o escudo frontal estiver particularmente sujo, pode ser usado um
detergente líquido de PH neutro com um pano húmido. Para evitar danificar a
superfície, não seque nem esfregue o escudo frontal ou as lentes.
Nota
Não arranhe a superfície das lentes óticas, dado que uma superfície livre de riscos
é essencial para garantir uma boa experiência visual.
Armazenamento
Os auscultadores devem ser armazenados em segurança.
Temperaturas de armazenamento
-20 ... +60ºC
Temperaturas ambientais
+5 ... +35ºC
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