
Opvouwbare / Draadloze VR-headset

1. Specificatie overzicht

Compatibel systeem

Compatibele maat 4.7-6.2 inch

Visie Aanpassing Verziendheid 200° tot bijziend 400°

Bekabelde verbinding 35 mm koptelefoon

50 mm, 112 ± 3 dB (1 KHZ)

Omnidirectionele condensor

Ondersteuning capacitief scherm

140x181x115mm (gevouwen)

390g (inclusief hoofdtelefoon, hoofdband)

Oortelefooneenheid

Microfoon

Aanraakstok

Apparaatdimensie

Gewicht apparaat

Werktemperatuur

Bewaar temperatuur

Lens 52 mm asferische hyperlens

FOV 110°

Figuur 1

Figuur 2

Figuur 3

-10-40°C

-20-50°C

Boven Android 4.4 of IOS8

Handleiding

2. Bedieningsinstructies

Zoals weergegeven in figuur 1 - figuur 3.

Voorkant

Aanpassing pupilafstand

Aanraakknop

Oortelefoon

Lens

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u 

het product gebruikt en bewaar deze op de juiste manier!

Toneelstuk

Volume -

Volume +

Hoofdband aanpassing

Afstelling mobiele telefoon beugel



Knop

Afspelen

Volume -

Volume +

Aanraakknop

Afspelen/Pauze/Beantwoorden/Ophangen

Volume -

Volume +

Touch screen

Kort indrukken

Open de app pre-installatie op de mobiele telefoon.

Open de voorkant van de Z6 in ongeveer 30°, plaats de 

middenlijn van de telefoon in de Z6-middenlijn en 

bevestig de telefoon.

Voor gebruikers van bijziendheid of verziendheid, kunnen de 

wielen aan de rechterzijde worden gebruikt om de vrije positie 

in te stellen. 

(ondersteuning van 0-400 ° bijziendheid, 0-200 ° verziendheid)

Stel de hoofdband en oortelefoon in op de meest comfortabele 

positie om hem te dragen
3. APP Downloaden en installeren

1. Gebruikers van Android-systemen kunnen VR-apps zoeken en 

downloaden in de Google Play Store.

2. IOS-systeemgebruikers kunnen VR-apps zoeken en downloaden 

in de App Store.

3. Gebruik de Google Cardboard-app-scan onder de QR-code, dan 

kunt u uw apparaat maken om de beste ervaring te krijgen.

4. Instructies

5. Beveiligingsherinnering

6. Onderhoud en opslag

   Let bij het gebruik van dit product op de veiligheid  

   van uw omgeving, vermijd een botsing of val.

   Gelieve niet te bewegen, springen enz. wanneer u dit    

   product draagt.

   Kinderen onder de 14 jaar moeten onder toezicht staan   van  

   een volwassene

   Sommige VR-softwarebronnen omvatten films en games die 

   ongemak veroorzaken, zoals horror.

   De lens mag niet in de zon worden geplaatst, om te 

   voorkomen dat het product na gebruik verbrandt of zelfs 

   brand veroorzaakt.

   Dim de helderheid van het scherm op de juiste manier, 

   verlaag het telefoonvolume, gebruik de juiste helderheid en 

   het juiste volume voor het vermijden van gezichts- en 

   gehoorverlies.

   Vanwege het verschil in persoonlijke lichaamsbouw, kan dit 

   in zeldzame gevallen duizeligheid veroorzaken, de 

   hoofdbeweging vertragen, een hoger profiel en een 

   duidelijkere telefoon gebruiken om dit fenomeen te 

   verlichten, er wordt aanbevolen om elke 30 minuten een 

   pauze te nemen.

   Als het product lange tijd nat of verontreinigd is, kan 

   dit schimmel en bacteriën veroorzaken. Maak het schoon 

   voor gebruik!

   Wanneer de huidvriendelijke stof of leerstof vuil is, kunt 

   u de vuile plekken eerst afnemen met een licht vochtige 

   doek. Herhaal dit meerdere keren totdat het schoon is. en 

   laat het natuurlijk drogen.

   Gezichtsvet, transpiratie en stofvlekken op de lens kunnen 

   het kijkeffect ernstig beïnvloeden. het kan worden 

   gereinigd met een lensdoekje

   Bewaar het op een plaats met een normale temperatuur


