VR ONE Plus Gözlük
Kullanma Kılavuzu
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Paket içeriği

VR ONE Plus gözlük

Üst kafa bandı

(çıkarılabilir kafa kayışı ve
sökülebilir köpük ile)

Üniversal telefon tepsisi

Kullanma Kılavuzu
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Sanal Gerçeklik (VR) Uygulamaları

1. Akıllı telefonunuza Google Cardboard yükleme
Google Cardboard uygulaması düzenli olarak yeni
VR uygulamaları hakkında önerilerde bulunur. Bu
nedenle, Google Cardboard platformu üzerinde
programlanan tüm uygulamalar ZEISS VR ONE için
otomatik olarak optimize edilir.

2. QR kodu taratma
Görsel deneyimi optimize etmek için bu QR kodu
taratın. Akıllı telefonunuz artık ZEISS VR ONE Plus
için optimize edildi.

Daha fazla deneyim mi yaşamak istiyorsunuz?
360 derece sanal aleme dalmak için akıllı
telefonunuzu kullanın. Yapmanız gereken
sadece App Store ya da Google Play’i
ziyaret etmek, “sanal gerçeklik” araması
yapmak ve favorilerinizi seçmek.
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Bilgiler

i
VR uygulamaları deneyimlerinin birbirinden farklı
olabileceğini unutmayın!

i
Google Play ya da Apple App Store’da VR dünyasıyla
etkileşime girmek için farklı tekniklerden faydalanan VR
uygulamaları bulunur. Bazıları bakışlarla, bazıları mıknatıs
veya dokunmatik kontrol yoluyla etkileşim kurar, kimileri ise
Bluetooth denetleyicisine ihtiyaç duyabilir.

i
Akıllı telefonların ekran çözünürlüğünün de VR deneyimi
üzerinde etkisi olduğunu göz önünde bulundurun.
Ekran Çözünürlüğü

VR Deneyimi

1280 x 1720

o

1920 x 1080

+

2560 x 1440

++

3840 x 2160

+++
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Gözlük özellikleri

ZEISS VR ONE Plus kolayca giyilebilir ve sanal gerçeklik
uygulamaları için muhteşem bir görüş sağlar.

Farklı gözbebekleri arası mesafeler (PD’ler) için manuel
ayarlama gerekmez, bu da ZEISS VR ONE Plus gözlüğü
kullanıcıları için ayrıca kullanışlı kılar.
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Akıllı telefon kurulumu

Üniversal tepsi

Tepsiyi açın.

Akıllı telefonunuzu*

Tepsiyi kapatırken telefonu

tepsiye yerleştirin.

aşağıya doğru bastırın.

* 4,7 ila 5,5 inç ekran boyutlarını destekler. Akıllı telefon ayrıca
ivmeölçer, cayroskop ve pusula özelliklerine sahip olmalıdır.
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Akıllı telefonu konumlandırma

“V” oyuk

Akıllı telefon ekranını tepsinin yan tarafındaki “V” oyuğa
yatay olarak hizalayın. Akıllı telefon ekranını yüksekliği ve
genişliği ortalayarak yerleştirin.
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Başlama
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Giyme konforu için kafa bandını takma
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VR ONE Plus’ı başınızın üzerinde konumlandırma
ve kafa bandını ayarlama

10

Lenslerin iç yüzeyini temizleme

Akıllı telefonunuzu tepsiden çıkarın.

Her iki tarafta yer alan
parmak oyuklarındaki ön
koruyucuyu çıkartın.

Lenslerin iç kısmını bir temizlik beziyle
temizlemek için ön koruyucuyu sökün.

Sağlık ve güvenlik uyarıları

Lütfen tüm başlık kullanıcılarının başlığı kullanmadan önce aşağıdaki uyarıları
dikkatle okumalarını sağlayın. Ürünü her biçimde kullanmakla aşağıdaki
güvenlik uyarılarına uymayı ve bağlı kalmayı kabul ediyorsunuz. Sağlık ve
güvenlik uygulamalarının son sürümü için lütfen www.zeiss.com/virtualreality
adresinde ana sayfamızı ziyaret edin.

Güvenlik ve kullanma
Araç sürerken ya da fiziksel aktivite yaparken kullanmayın. Sadece güvenli
ortamlarda ve oturur halde kullanın. Yakınınızda zarar görecek ya da size zarar
verebilecek başka kişiler veya cisimler bulunmadığından emin olun.
Gözlüğü kullanırken baş dönmesi, hareket sayrılığı, sürekli artçı etkiler, mide
bulantısı, görme bozukluğu, uyuşukluk, göz veya kas seğirmesi, bilinç kaybı,
yönelim bozukluğu, her türlü istemsiz hareket veya krampla karşılaşırsanız, lütfen
gözlüğü çıkarın ve tekrar kullanmadan önce bir hekime danışın.
Yukarıda sözü edilen belirtilerin gerçekleşme oranı uygulamaya, içeriğe ve kullanılan
akıllı telefona göre değişiklik gösterebilir.
Akıllı telefonunuzun bütün güvenlik talimatına uyun. Örneğin ısı, nem,
elektromanyetik uygunluk, cihazın temizlenmesi ve şarjı gibi çevresel koşullar.
Ciddi bir tıbbi rahatsızlığı bulunan, örneğin felç, bilinç kaybı ya da epilepsiyle
bağlantılı herhangi bir başka belirti yaşayanlar, yaşlılar, hamile kadınlar, şaşılıktan,
migrenden, boyun sorunlarından, baş dönmesinden şikayet edenler başlığı
kullanmadan önce bir hekime görünmelidir.
Yetişkin denetimi önemle tavsiye edilir. 14 yaşından küçük çocuklar başlığı asla
kullanmamalıdır. Cihazın uzun süre kullanılması sırasında düzenli aralar verilmelidir.
30 dakikalık kullanımdan sonra en az 15 dakikalık bir ara tavsiye ediyoruz.
3 boyutlu içerik, flaşlar ve ışık efektleri epileptik felçlere neden olabilir.
Akıllı telefon modeliniz için doğru kızak kullandığınızdan, telefonun sağlamca
takıldığından ve başlık kayışlarının sıkıca tespit edildiğinden emin olun.
İşitme kaybından kaçınmak için akıllı telefonunuzun güvenlik talimatına uyun ve
uzun süreli yüksek ses basınçlı audio içeriği dinlemeyin.
Cihazı dolaysız güneş ışığı altında kullanmayın, bırakmayın.

Temizlik
Ön siper ve iç mercekler temiz bir mikrofiber bezle temizlenebilir. Ön siper özellikle
kirliyse, nemli bir bezle pH’ı nötr bir sıvı deterjan kullanılabilir. Yüzeylerine hasar
vermemek için ön siperliği ya da mercekleri kurulamaya veya ovmaya çalışmayın.
Not
Çiziksiz bir yüzey kusursuz bir görsel deneyim için temel önemde olduğundan, optik
merceklerin yüzeyini çizmeyin.
Saklama
Başlık güvenli bir şekilde saklanmalıdır.
Saklama ısı aralığı
-20 ... +60ºC
Çevresel ısı aralığı
+5 ... +35ºC
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