
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Gogle VR Virtual Reality 4.0 

Po otrzymaniu nowych gogli  VR aby zapewnić odpowiednie funkcjonowanie i  długość działania
należy postępować według poniższych kroków.
START
1. Pobierz aplikacje na swój smarfon
IPhone / Android:  Pobierz za darmo “Google Cardboard lub inne aplikacje obsługujące wirtualną
rzeczywitstość” z Google Play lub App Store. Po zainstalowaniu, aplikacja pozwoli uzyskać dostęp
do wszystkich aplikacji, filmów oraz gier kompatybilnych goglami VR. Wybierz aplikacje i zainstalują
ją na swoim smartfonie.
2. USTAWIENIE SOCZEWEK
- Dobór odpowiedniego rozstawu soczewek. W górnej części gogli znajdują regulatory soczewek.
Po założeniu gogli  należy jest ustawić w taki sposób aby obraz był ostry i  dobrze widoczny dla
użytkownika (soczewki mają możliwość regulacji w dwóch osiach)
3. WŁĄCZ SWÓJ SMARTFON
Na smartfonie: uruchom wybraną przez siebie aplikacje.
4. UMIEŚĆ SMARTFON W GOGLACH 
- W bocznej części gogli znajduje się uchwyt, po pociągnięciu którego można wyjąć szufladkę, w
której następnie należy zamontować smartfon – odpowiednio regulując uchwyty.
- Umieść smartfon w goglach 
5. ZAŁÓŻ GOGLE NA GŁOWĘ I DOPASUJ MOCOWANIE
- Ustaw odległość soczewek: jeśli uważasz, że soczewki są zbyt blisko oczu możesz dostosować
ich pozycje przy pomocy regulacji znajdujących się na górnej części gogli. (patrz pkt.2)
- Użyj dodatkowej opaski mocującej aby podnieść komfort noszenia gogli na głowie

Ważne: Każda nowa bateria może sprawić początkowe problemy podczas ładowania. Telefon może
źle  odczytać  status  baterii  podczas  pierwszego  cyklu  ładowania.  Może  to  spowodować
zatrzymanie  procesu  ładowania  po  paru  minutach.  Jeśli  tak  się  stanie  należy  wyjąć  baterię  z
telefonu,  a  następnie  rozpocząć  nowy  cykl  ładowania.  Brak  ładowania  baterii  jest  często
spowodowany zużyciem zasilacza/ładowarki.

UWAGA!
To urządzenie nie jest zabawką. Zalecane dla dzieci powyżej 12 roku życia.

Długotrwałe stosowanie produktu może powodować zmęczenie.
To urządzenie może powodować epizody padaczkowe u niektórych osób.

Upewnij się, że smartfon jest poprawnie włożony do urządzenia.
Korzystaj z urządzenia w sposób bezpieczny dla środowiska.

Korzystanie z urządzenia może spowodować utratę równowagi, upewnij się,
że otoczenie jest bezpieczne dla użytkownika.
Nie stosować podczas prowadzenia pojazdu.

Nie używać podczas uprawiania sportu.
Nie wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatur.
Nie wystawiać soczewek na działanie promieni słonecznych.

ZABRONIONE JEST WYRZUCANIE ZUŻYTYCH AKCESORIÓW DO KOSZA 

Producent/Importer: Paweł Ochyński CSG, ul. Cegielniana 6b/5 30-404 Kraków
Serwis: Green Cell, ul. Szymonowica 83, 30-396 Kraków, 

Email: support@greencell.pl, tel: +48 12 444 62 47

Firma Paweł Ochyński CSG oswiadcza, że baterie Bpxx (gdzie x tam 0-9) 
są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/EU. 
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