פתרונות טכנולוגיים
מציאות מדומה
צילום 360
ציוד ואביזרים

_______________________________________________________________________________________

לקוחות יקרים,
תודה שרכשתם את אחד ממוצרינו ,אנו עושים כל מאמץ שחוויית השימוש תהייה מקסימאלית ותעמוד בציפיות הלקוחות .בכל מקרה של בעיה
או שאלה נשמח תמיד לעמוד לשירותכם.
משקפי  VRyouמדגם  )Baofeng( Baoהינם משקפיים לשימוש עבור סרטים ואפליקציות בטכנולוגיית מציאות מדומה ו  .360המשקפיים באיכות
גבוהה ומספקות הנאה וחוויה מהשימוש בהם.
חשוב ! השימוש במשקפיים מעניק חוויה מיוחדת ומרתקת ,אנו ממליצים על שימוש מבוקר למניעת סחרחורות בעת השימוש במשקפיים.
מומלץ להמצא בסביבה סטטית ועדיפות ליד אדם בוגר נוסף בעת השימוש.
הוראות השימוש :
שלב ראשון – לפני תחילת השימוש היינו ממליצים לכם להכנס לאתר שלנו ,הכנסנו קישורים למשחקים וסרטונים .ניתן לחפש בחנות
האפליקציות של גוגל  /אפל משחקים או אפליקציות של מציאות מדומה .תוכלו לחפש " "vr appsאו " "vr gameאו חיפוש בגוגל /
יוטיוב של או "."360 movies
שימו לב שליד משחקים או אפליקציות של מציאות מדומה יהיה הסימן כמו בתמונה 1א או יוטיוב וסרטונים יהיה את האייקון כמו
שמסומן בתמונה 1ב.
ברוב המשחקים המסך יפוצל לשניים באופן אוטומטי או שתהייה אופציה עם אייקון הדומה למשקפיים בכדי לפצל את המסך( .דוגמאת
מסך מפוצל בתמונה 1ג)
ביוטיוב יש ללחוץ על אייקון המשקפיים מיד לאחר תחילת הסרטון כדוגמאת תמונה 1ב( .תמונת מסך מפוצל ביוטיוב 1ד)
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המשקף שרכשתכם איכותי והערכה מורכבת מ :מגוף
המשקפיים,
 2זוגות עדשות( ,)7,11כבל לאוזניות( ,)1רצועות ראש ,כפתורי
כיוון עדשות( ,)2,8מטלית לניקוי העדשות( ,)13ספוג חלופי(,)9
מפתח לעדשות( ,)12שלט אלחוטי בלוטות'(.)10
עדשות  60מעלות – לצפייה בסרטונים
עדשות  96מעלות – לצפייה במשחקים

* חשוב להקפיד לשמור על העדשות נקיות ולנקות אותן
רק במטלית יעודית זו.
וי.אר.יו .טכנולוגיות ,פתרונות מציאות מדומה ו 360
כתובת :ת"ד  ,2100בית דגן ,מיקוד , 5020000
טלפון077-7080660 :
אתר האינטרנט ,WWW.VRyou.co.il :דוא"ל:
Office@VRyou.co.il
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הרכיבו את הרצועות בלולאה המיועדת לכך ( ,)6בחרו אפליקציה/סרטון מתאים ונוודא שהם תומכים במציאות מדומה .נפתח את דלת
המכסה הקדמי ( ,)3נחבר את כבל האוזניות( )1לטלפון ,נכוון את תושבת הטלפון( )4למידת הטלפון ,נפעיל את האפליקציה/סרטון
הרצוי ונכניס את הטלפון למקומו( .מתאים למכשירים  "4.7עד  "6גודל טלפון) .ודאו שהטלפון נמצא במרכז המשקף וסגרו את הדלת
בעלת המגנט.
לאחר שהכנסתם את הטלפון והרכבתם את המשקפיים ,התאימו את הרצועות שתרגישו בנוח .תוכלו להתאים באמצעות כפתורי כיוון
( )8,2את המרחק ומרכוז בין העדשות.
החלו את המשחק/סרטון תתחילו להנות !

.5

שלט אלחוטי  /בלוטות' (– )10
לאריזה הוספנו שלט בלוטות' שיאפשר שליטה במכשיר הסמארטפון בחלק מהמשחקים/סרטונים.
לפני תחילת השימוש יש לבצע התאמה למכשיר הסמארטפון (סיסמא  )0000ולהחזיק אותו בצורה מאוזנת.
כפתורי השליטה בשלט מוגדרים ברוב המקרים על ידי האפליקציה ותוכלו למצוא שינויים בתפקיד הכפתורים בין משחק/אפליקציה
אחת לשנייה.
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פתרון בעיות
א.
ב.

הטלפון לא מצליח להיכנס למקום המיועד לכך  -עדיף להכניס את הטלפון ללא מגני סיליקון וכו' ,אנא ראו גם את הסרטון באתר שלנו.
אתם לא רואים את הסרטון או האפליקציה כמו שצריך ,תוודאו שמרכז המסך המפוצל נמצא בדיוק במרכז הטלפון והמחיצה (כוונו את
המרחק ומרכוז העדשות באמצעות הכפתורים המיועדים לכך.
מגנט הדלת יצא ממקומו ,תוכל ולהחזירו באמצעות הדבקה או להגיע אלינו ואו נבצע את זה

ד.
ה.

אתם מסתובבים והסרטון לא מסתובב איתכם  ,כנראה שהסרטון אינו 360
אל תשכחו להוריד את הציפוי נילון לעדשה טרם השימוש

ג.

לכל שאלה נשמח לעמוד לרשותכם בטופס יצירת קשר באתר האינטרנט שלנו.

