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Óculos VR Bright - Realidade Virtual 3D
Óculos 3D Realidade Virtual para Smartphone

Óculos VR Bright é indicado para assistir filmes,
vídeos e imagens em 3D nos smartphones com
tela de 4 a 6 polegadas, mesmo que não possuam
função 3D nativa.
O item não possui o ímã, por isso não controla o
google 3D.
Com o Óculos VR Bright basta escolher a mídia
3D de sua preferência em seu smartphone,
acondicionar o aparelho dentro do compartimento
e usar.

1. Entre na loja de aplicativos e faça o
download do aplicativo do produto

ou no siteVeeR VR  app.veer.tv.

Conteúdo da Embalagem:Conteúdo da Embalagem:Conteúdo da Embalagem:

1 Óculos de Realidade Virtual 3D
1 Lenço Limpador de Lente
3 Protetores de borracha destacáveis
para Smartphone
1 Manual de Instruções 

Dive Guillotine.
Tuscany Dive.
VR Cinema.
Cardboard Labirinty.
VR Forklift Simulator Demo.
SwivelGun VR.
FlightSimulator VR.
Space Arena.
Cardboard Catapult.
Hang-Gliding.

Dive Bungeejump.
VR AR Cmoar.
Cyclone 2000.
Youtube VR.
VR Image.
VR Combat Flight.
Glitcher VR.
Virtual Cinema.
Dive GunDefense.
Dive Tyrano.

■ Recomendado para Smartphones com tela de
4” até 6” (Tamanho máximo 83mm x 163mm);
■ Lentes de resina óptica, biconvexas, com 42mm
de diâmetro;
■ Focal da lente: 58mm ~72mm;
■ Sistemas operacionais suportados: Android
e iOS
■ Suporte de fixação de tela: mini-ventosas
de sucção;
■ Circunferência da cabeça ajustável;
■ Distância das lentes ajustável;
■ Dimensões do óculos: 19cm x 12,9cm x 10,5cm

* Sugestão de aplicativos e jogos já desenvolvidos
e disponíveis na PlayStore:

2. Abra o aplicativo VR baixado, alterne
para o modo de tela dividida
(modo lado a lado)..

3. Insira seu telefone no visualizador 
para e iniciar o uso.

Loja de
Aplicativos
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Ajuste da distância dos olhos
O usuário que tem miopia pode ajustar
a distância de cada olho, separadamente.

O App VR deve estar com
o modo de tela divida 
(lado a lado) acionado.

Alinhar o Smartphone no
meio do visualizador do
aparelho.

Ajustar a distância do IPD
aos seus olhos para evitar
tonturas.

O Smartphone está mal
encaixado ou foi retirado
do visualizador do aparelho.

Ajuste de IPD
Ajuste o regulador IPD de acordo com a
sua situação.

Espaço Lateral para Conexão  
Você pode conectar um fone de ouvido
ou um cabo usb externo no seu celular.

Painel Frontal Deslizante 
Painel frontal pode deslizar para
mostrar a câmera do seu celular.

Instalar o Smartphone 
Coloque seu telefone no visualidador
para começar a usar.

Espaço Lateral para Conexão 
Você pode conectar um fone de ouvido
ou um cabo usb externo no seu celular.
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Avisos Importantes

1 - Não use o aparelho com a luz
do sol direta através do visualizador. 

2 - Não use o aparelho se o 
smartphone estiver carregando. 

3 - Se você sentir tonturas ou mal-estar,
pare de usar o aparelho e descanse. 

4 - Mulheres grávidas, pessoas com
pressão alta e medo de altura estão
proibidos de usar o aparelho.

Como usar os protetores de borracha
Por favor, cole os protetores de borracha
no suporte do smartphone de acordo com
a posição dos botões do smartphone.

Por favor, consulte as figuras abaixo:

Protetor de
Borracha

Botões do
Smartphone

Controle seu ângulo de visão
inclinando a cabeça.


