
HEADSET PRE VIRTUÁLNU REALITU

NÁVOD NA POUŽITIE

pre telefóny od 4” do 5,5”

OBSAH BALENIA:

1 prepravné puzdro, 3 páry násad na šošovky,  
handrička z mikrovlákna, 1 čelný popruh
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UPOZORNENIE:

designed in france - made in china

Výhradný dovozca pre SK:  
TOBEINCO s.r.o., Sklený kopec 1751, Hranice 753 01
www.homido.cz

Toto zariadenie nie je hračka. Udržujte mimo dosahu detí do 12 
rokov.

Dlhodobé používanie môže spôsobiť nevoľnosť. Používajte 
strednodobo.

Osobám citlivým na epileptické záchvaty, môže toto zariadenie 
vyvolať záchvat

Uistite sa, že mobilný telefón je v zariadení uložený správne.

Zariadenie používajte v bezpečnom prostredí. Použitie zariad-
enia môže spôsobiť stratu rovnováhy. Pred použitím sa teda 
uistite, že nehrozí žiadne nebezpečie alebo zranenie.

Nepoužívajte pri riadení motorových vozidiel.
Nepouživajte pri vykonávaní športu.
Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.
Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu.



ZAČINAME: K ČOMU SLÚŽI HOMIDO?

1. STAHNUTIE APLIKÁCIE
iPhone/Android: Stiahnite si aplikáciu Homido Center na 
Google Play alebo App Store. Akonáhle si túto aplikáciu 
nainštalujete, sprístupnia sa Vám mnoho ďalších aplikácií, 
vytvorených špeciálne pre virtuálnu realitu. Stačí zvoliť 
požadovanú aplikáciu a nainštalovať ju do Vašeho zariadenia.

2. NASTAVENIE ŠOŠOVIEK
Zvoľte si správnu násadu na šošovky:
- krátka násada: pre krátkozraké chyby zraku
- stredná násada: pre užívateľov bez chyby zraku
- dlhá násada: pre ďalekozraké chyby zraku

3. SPUSTE APLIKÁCIU
Na Vašom mobilnom telefóne si spuste stiahnutú aplikáciu 
alebo 360° video.

4. VLOŽTE DO ZARIADENIA VÁŠ MOBILNÝ TELEFÓN
- jednou rukou pridržte predný klip
- druhou rukou vložte mobilný telefón do priehradky
- umiestnite telefón do ideálnej polohy – do stredu vo vertikálnej  
   a horizontálnej polohe

5. ROZŠÍRENÁ REALITA
Viac informácií a ukážok na http://www.homido.com/tutrials5. NASTAVENIE NÁHLAVNEJ SÚPRAVY

-  nastavenie vzdialenosti šošoviek od tváre: ak sa Vám zdá, že 
šošovky sú príliš blízko Vašej tváre, môžete ich vzdialenosť 
nastaviť bočnými nastavovacími skrutkami tak, že budete 
točiť oboma skrutkami zároveň

-  nastavenie vzdialenosti šošoviek od seba: použite hornú 
nastavovaciu skrutku, pre nastavenie vzdialenosti šošoviek 
medzi sebou a získanie čo najostrejšieho obrazu

-  v prípade potreby použite čelný popruh k lepšiemu 
rozloženiu váhy náhlavnej súpravy

1. SLEDOVÁNÍ FILMŮ
-  Sledovanie filmov 

Sledujte 3D filmy. Film musí byť v Side-By-Side zobrazení, 
teda pre ľavé a pravé oko zvlásť. 3D SBS filmy sú dostupné 
na internete a v mobilnom telefóne si ich prehrajete cez Váš 
klasický prehrávač, alebo môžte sledovať videá na YouTube. 
Stačí zadať side by side 3D.

3. SLEDOVANIE 360° VIDEÍ
Pre iPhone: použite aplikáciu Homido Player.  
Pre Android: stiahnite si aplikáciu Kolor Eyes alebo “VR Player” 
na Google Play. 

2. SLEDOVANIE KLASICKÝCH FILMOV
Pre Android: stiahnite si aplikáciu Side By Side Video Player na 
Google Play. Pre iPhone: stiahnite si aplikáciu Homido Player na 
App Store.

4. HRANIE HIER
Android/iPhone: použite aplikáciu Homido Center, ktorú si môžte 
stiahnuť na Google Play a App Store. Homido Center slúži ako 
katalóg VR aplikácií a hier pre Vaše mobilné telefóny, ktoré sú 
maximálne kompatibilné s Vaším Homido. 
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