دليل نظارة الواقع االفتراضي
VR ONE Plus
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محتويات العبوة

حزام للتثبيت

نظارة الواقع االفتراضي VR ONE

فوق الرأس

( Plusتتضمن حزامًا للرأس قابل
لإلزالة وفوم قابل للفك)

الدليل

حامل هاتف ذكي متعدد األغراض

2

تطبيقات الواقع االفتراضي

 .1تنيق جوجل كارد بورد ( )Google Cardboardعلى هاتفك الذكيصيب تطب
سيوصيك تطبيق جوجل كارد بورد (Google
 )Cardboardبانتظام بتطبيقات جديدة للواقع االفتراضي.
ولذلك ،فإن جميع التطبيقات المبرمجة على منصة جوجل
كارد بورد ( )Google Cardboardمطورة تلقائ ًيا بشكل
مثالي لتناسب ZEISS VR ONE
 .2مسح كود  QRضوئ ًيا
امسح كود  QRضوئيًا للوصول بالتجربة البصرية
إلى الوضع األمثل .لقد أصبح هاتفك الذكي اآلن مهي ًئا
الستخدام معZEISS VR ONE Plus

هل تريد تجربة المزيد؟
استخدم هاتفك الذكي لتغوص في العالم
االفتراضي بزاوية  360درجة .ببساطة ،تفضل
بزيارة متجر  App Storeأو ،Google Play
وابحث عن “الواقع االفتراضي” (Virtual
 )realityواختر مفضالتك.
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معلومات

i
يرجى االنتباه إلى أن تجربة تطبيقات الواقع االفتراضي قد
تختلف من تطبيق إلى آخر!

i
فثمة تطبيقات واقع افتراضي متوفرة في  Google Playأو Apple
 App Storeوتستخدم تقنيات مختلفة للتفاعل مع عالم الواقع االفتراضي.
فبعضها يتفاعل مع التحديق البصري ،وأخرى عبر المغناطيس أو التحكم
باللمس ،وأخرى تحتاج حتى إلى جهاز تحكم بالبلوتوث.

i
يرجى االنتباه إلى أن نقاء شاشة الهاتف الذكي يؤثر على تجربة الواقع
االفتراضي.
نقاء الشاشة

تجربة الواقع االفتراضي

1280 x 1720

o

1920 x 1080

+

2560 x 1440

++

3840 x 2160

+++
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خصائص النظارة

نظارة  ZEISS VR ONE Plusمريحة عند ارتدائها وتوفر بصريات رائعة
لتطبيقات الواقع االفتراضي.

ال يلزم إجراء أية تعديالت يدوية للمسافات المختلفة بين حدقتي العين،
مما يجعل  ZEISS VR ONE Plusمناسبة أيضًا لألشخاص الذين يرتدون
النظارات.
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تركيب الهاتف الذكي

الحامل متعدد األغراض

افتح الحامل.

ضع هاتفك الذكي* داخل الحامل.

اضغط على الهاتف ألسفل ،وفي
الوقت نفسه أغلق الحامل.

* يدعم الشاشات ذات األحجام التي تتراوح من  4.7بوصة وحتى  5.5بوصة.
يجب أن يحتوي الهاتف الذكي أيضًا على مقياس التسارع ومستشعر تحديد
االتجاهات وبوصلة.
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تحديد وضع الهاتف الذكي

الشق “”V

اضبط شاشة الهاتف الذكي في وضع أفقي لتكون في محاذاة الشق “ ”Vعلى
الجدار الجانبي للحامل .ضع شاشة الهاتف الذكي في موضع مركزي من حيث
االرتفاع والعرض.
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بدء العمل

8

ربط حزام التثبيت فوق الرأس للراحة عند االرتداء
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وضع  VR ONE Plusعلى رأسك وضبط حزام الرأس
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تنظيف السطح الداخلي للعدسة

انزع الحامل مع هاتفك الذكي.

انزع الغطاء األمامي عند شقوق
األصابع على الجانبين.

فك الغطاء األمامي لتنظيف الجزء الداخلي من العدسة باستخدام
منديل للتنظيف.

ﺗﺣﺫﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ

ﻳﺭﺟﻰ ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻲ ﺳﻣﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻗﺩ ﻗﺎﻣﻭﺍ ﺑﻘﺭﺍءﺓ ﺍﻟﺗﺣﺫﻳﺭ ﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺑﺩﻗﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺳﻣﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺃﺱ .ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻙ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺄﻱ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﻧﺕ ﺗﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ ﻭﺍﻟﺗﻘﻳﺩ ﺑﺗﺣﺫﻳﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ .ﻳﺭﺟﻰ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﻭﻗﻌﻧﺎ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺩﺙ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻥ ﺗﺣﺫﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ
www.zeiss.com/virtualreality

ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ
ﻻ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﻘﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻧﺩ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺑﺩﻧﻳﺔ  .ﺍﺳﺗﺧﺩﻣﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﻣﺣﻳﻁ ﺁﻣﻥ ﻭﻓﻲ ﻭﺿﻌﻳﺔ
ﺍﻟﺟﻠﻭﺱ .ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﻧﻙ ﻟﺳﺕ ﻗﺭﻳﺑﺎ ﻣﻥ ﺃﻱ ﺷﺧﺹ ﺁﺧﺭ ﺃﻭ ﻣﻥ ﺍﻷﺷﻳﺎء ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﺟﻌﻠﻙ ﻋﺭﺿﺔ ﻟﻠﺿﺭﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺫﻳﺔ.
ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻥ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺩﻭﺍﺭ ﺃﻭ ﺩﺍء ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺣﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺛﻳﺎﻥ ﺃﻭ ﺿﻌﻑ ﺍﻟﺑﺻﺭ ﺃﻭ
ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﻝ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺍﻟﻌﻳﻧﻳﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻙ ﺃﻭ ﺁﻻﻡ ﺍﻟﺭﻗﺑﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻧﻭﻉ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺷﻧﺞ ﺃﺛﻧﺎء
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻧﻅﺎﺭﺍﺕ ،ﻳﺭﺟﻰ ﺧﻠﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﻭﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁﺑﻳﺏ ﻗﺑﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻣﺭﺓ ﺍﺧﺭﻯ.
ﺇﻥ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﺣﺩﻭﺙ ﺃﻱ ﻣﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻳﺧﺗﻠﻑ ﺑﺣﺳﺏ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﻭﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺍﻟﺫﻛﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ.
ﺍﺗﺑﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎﺗﻔﻙ ﺍﻟﺫﻛﻲ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﺔ ﻛﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﺭ
ﻁﻭﺑﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻛﻬﺭﻭﻣﻐﻧﺎﻁﻳﺳﻲ ،ﻭﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻑ ﻭﺷﺣﻥ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ.
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺷﺧﺹ ﻟﺩﻳﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻁﺑﻳﺔ ﺧﻁﻳﺭﺓ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻌﺎﻧﻭﻥ ﻣﻥ ﺗﺷﻧﺟﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ
ﺃﻭ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺻﺭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺳﻧﻳﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﻭﺍﻣﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﻭﻝ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺻﺩﺍﻉ ﺍﻟﻧﺻﻔﻲ ﺃﻭ ﻣﺷﺎﻛﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﺭﻗﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﺧﺎﻥ ،ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻁﺑﻳﺏ ﻗﺑﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺳﻣﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺃﺱ.
ﻳﻧﺻﺢ ﺑﺷﺩﺓ ﺇﺷﺭﺍﻑ ﺍﻟﺭﺍﺷﺩﻳﻥ .ﻻ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺗﺣﺕ ﺳﻥ  14ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺳﻣﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻛﺎﻥ.
ﻳﺟﺏ ﺃﺧﺫ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺭﺍﺣﺔ ﻣﻧﺗﻅﻣﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﻁﻭﻳﻠﺔ .ﻧﻭﺻﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻟـ 30
ﺩﻗﻳﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺭﺍﺣﺔ ﻣﺩﺗﻬﺎ  15ﺩﻗﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ.
ﻗﺩ ﺗﺳﺑﺏ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﺛﻼﺛﻳﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻟﻔﻼﺵ ﻭﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺿﻭﺋﻳﺔ ﻧﻭﺑﺎﺕ ﺻﺭﻉ.
ﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﻥ ﻟﺩﻳﻙ ﺍﻟﺷﺭﻳﺣﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻧﻭﻉ ﻫﺎﺗﻔﻙ ﺍﻟﺫﻛﻲ ،ﻳﺗﻡ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﺑﺷﻛﻝ ﺁﻣﻥ ﻭﻳﺗﻡ ﺷﺩ ﺃﺷﺭﻁﺔ ﺍﻟﺭﺃﺱ.
ﻟﺗﺟﻧﺏ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺳﻣﻊ ﻳﺭﺟﻰ ﺍﺗﺑﺎﻉ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻟﻬﺎﺗﻔﻙ ﺍﻟﺫﻛﻲ ﻭﻻ ﺗﺳﺗﻣﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺣﺗﻭﻯ ﺍﻟﺻﻭﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ
ﺻﻭﺕ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﻁﻭﻳﻠﺔ.
ﻻ ﺗﺿﻊ ﺃﻭ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﺟﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺿﻭ ء ﺍﻟﺷﻣﺱ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭ.

ا لتنظيف
ﻳﻣﻛﻥ ﺗﻧﻅﻳﻑ ﺍﻟﺩﺭﻉ ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ ﻭﺍﻟﻌﺩﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻗﻁﻌﺔ ﻗﻣﺎﺵ ﻧﺎﻋﻣﺔ ﻭ ﻧﻅﻳﻔﺔ .ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺳﺦ ﺍﻟﺩﺭﻉ
ﺍﻷ ﻣﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺹ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﻧﻅﻔﺎﺕ ﺍﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﻣﻭﺿﺔ ﻣﺣﺎﻳﺩﺓ ﻣﻊ ﻗﻁﻌﺔ ﻗﻣﺎﺵ ﻣﺑﻠﻠﺔ.
ﻻ ﺗﺟﻔﻑ ﺃﻭ ﺗﻔﺭﻙ ﺍﻟﺩﺭﻉ ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﺳﺎﺕ ﻟﺗﺟﻧﺏ ﺇﺗﻼﻑ ﺍﻟﺳﻁﺢ.
م لاحظة
ﻻ ﺗﺧﺩﺵ ﺳﻁﺢ ﺍﻟﻌﺩﺳﺎﺕ ﺍﻟﺑﺻﺭﻳﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺳﻁﺢ ﺍﻟﺧﺎﻟﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺩﻭﺵ ﺿﺭﻭﺭﻱ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺿﻣﺎﻥ
ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺑﺻﺭﻳﺔ ﺟﻳﺩﺓ.
ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ
ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺧﺯﻳﻥ ﺳﻣﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺑﺄﻣﺎﻥ.
ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ
ºC60+ ... 20ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﺔ
ºC35+ ... 5+
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