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Măsuri de siguranță

-

ATENȚIE! Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile prezentate mai jos și
aplicați-le întocmai.
Citiți cu atenție acest manual înainte
de folosirea Visual VR4
Folosiți Visual VR4 strict în scopul destinat acestora,
în caz contrar, există posibilitatea apariției unor
4.5
6
vătămări corporale.
Dispozitivul poate funcționa NUMAI daca este atașat
la un telefon mobil cu dimensiunile display-ului între
4.5-6,0 inch (175x90mm) și cu senzor giroscopic.
Pentru a consulta lista actualizată cu modelele ALLVIEW
compatibile, vă rugăm vizitați www.allview.ro/visualvr
sau www.allviewmobile.com/visualvr
Asigurați-vă ca telefonul mobil este actualizat și rulează cu cea mai recentă
versiune de soft pentru o compatibilitate optimă cu Visual VR4.
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Regăsiți mai jos clasificarea informațiilor prezentate în acest manual
de utilizare, după cum urmează:
Avertizare --Atenţie
Aviz

Informațiile prezentate cu acest subtitlu vă semnalează
situaţii care pot cauza vătămarea dvs. sau a celor din jur
--- Informațiile prezentate cu acest subtitlu vă
semnalează situaţii care v-ar putea deteriora
dispozitivul sau alte echipamente
--- Note, sfaturi de utilizare şi informaţii suplimentare

Compania noastră își rezervă dreptul de a aduce modificări în conținutul
manualului fără a face public acest lucru. Aceste modificari vor fi afișate
pe site-ul companiei la produsul la care se aduc modificări. Conținutul
manualului web poate fi diferit de cel existent in produs, iar cel din urmă va
fi considerat actualizat și cel valabil.
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Precauții și avertismente privind siguranța și sănătatea









AVIZ: Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le
urmați implicit, în caz de situaţii periculoase

În cazul în care purtați ochelari de vedere, nu folosiți dispozitivul Visual VR4 peste
aceștia. Este recomandată înlocuirea ochelarilor de vedere cu lentile de contact.
Dacă suferiți de afecțiuni cardiace, fobii (ex: acrofobie, aviofobie, nyctofobie, polifobie etc)
sau alte afecțiuni medicale, vă rugăm cereți sfatul medicului înainte de utilizarea Visual
VR4.
În cazul în care sunteți însărcinată, vă aflați la o vârstă înaintată sau prezentați anumite
anomalii de vedere binoculară (ex: acuitate vizuală scăzută) vă rugăm să consultați un
medic specialist înainte de utilizarea dispozitivului.
Dacă suferiți sau ați avut parte în trecut de crize de epilepsie, episoade de convulsie
și/sau pierderea cunoștinței, întrebați medicul înainte de folosirea dispozitivului.
Pentru orice stare/anomalie simțită, oricât de minoră, incompatibilă cu confortul,
întrerupeți imediat utilizarea Visual VR4.
Asemeni simptomelor de tangaj/ruliu post-debarcare, realitatea virtuală poate provoca
efecte asemănătoare(ex:disconfort abdomen superior, greață, amețeală, flatulență,
paloare, transpirație rece, vărsături, hiperventilație), resimțite pentru o perioadă de timp.
În acest caz, este recomandat să evitați orice activitate ce necesită echilibru,coordonare,
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capacitate ridicată de lucru (ex:șofat, manevrare unelte/utilaje, angajarea în activități ce
necesită o acuitate vizuală sporită și atenție ditributivă ridicată).
În cazul în care nu respectați această indicație, dumneavoastră și/sau persoanele din jur
ar putea fi expuse vătămării corporale grave sau chiar decesului.
Datorită faptului că dispozitivul poate fi folosit și reacționează în realitatea virtuală strict la
mișcările capului, la o utilizare prelungită, pot interveni dureri musculare,de cap, oculare,
amorțeli, furnicături.
Nu reluați utilizarea până ce nu au dispărut toate efectele menționate mai sus.
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Nu ne asumăm responsabilitatea pentru situațiile în care produsul este folosit în alt mod decât
cel prevăzut în manual.
Accesorii: Numai accesoriile aprobate de producător pot fi folosite.
Pentru a evita probleme care pot să apară cu service-uri care nu mai sunt agreate de S.C.
Visual Fan S.R.L.(deoarece S.C. Visual Fan S.R.L. își rezervă dreptul de a înceta colaborarea
cu orice service colaborator agreat, existent pe certificatul de garanție la data punerii în
vânzare pe piață a lotului de produse), înainte de a duce un produs în service vă rugăm să
consultați lista actualizată a service-urilor agreate existentă pe site-ul Allview la secțiunea
“Suport&Service - Service autorizat”. Pentru mai multe detalii despre produs accesati
www.allviewmobile.com.
Aplicațiile care însoțesc produsul și sunt furnizate de terțe părți, pot fi oprite sau întrerupte în
orice moment. S.C. Visual Fan S.R.L. se dezice in mod
explicit de orice responsabilitate sau răspundere privind modificarea, oprirea ori
suspendarea serviciilor/conținutului puse la dispoziție de către terțe părți prin
intermediul acestui dispozitiv. Întrebările sau alte solicitări legate de acest conținut ori
servicii se vor adresa direct furnizorilor proprietari ai acestora.
ESTE STRICT INTERZISĂ FOLOSIREA DISPOZITIVULUI ÎN TIMPUL ȘOFATULUI
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Pentru copiii care experimentează realitatea virtuală:

NU trebuie folosit de copiii sub 13 ani.
Monitorizați îndeaproape copiii în timpul folosirii Visual VR4, în special la primul contact
și primele experiențe cu realitatea virtuală.
În cazul apariției unei anomalii,oricât de minoră, întrerupeți acțiunea și mergeți la
medic.
Limitați timpul de folosire al Visual VR4.
Experimentarea prelungită a realității virtuale, îndeosebi la copii, poate duce la
scăderea coordonării mână-ochi și un impact negativ al echilibrului și capacității de
lucru și concentrare, precum și afectarea acuității vizuale.

Sfaturi și trucuri

Începeți folosirea Virtual VR4 treptat, pentru a permite corpului dvs. o adaptare
graduală și în siguranță la realitatea virtuală.
Faceți pauze de 10-15 minute la fiecare 30 de minute de utilizare.
Obisnuiți-vă gradual cu mișcările necesare deplasării în realitatea virtuală și nu faceți
mișcări bruște la primele utilizări ale dispozitivului.
Pentru o experiență satisfăcătoare și confortabilă, evitați utilizarea Visual VR4 în cazul
în care: sunteți obosit, mahmur, nervos, anxios, aveți nevoie acută de odihnă, sau
suferiți de probleme digestive sau dureri de cap.
Excesul poate provoca dureri temporare; în caz de persistare, consultați medicul.
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Mediu de folosire a dispozitivului Visual VR4





Visual VR4 vă oferă oportunitatea unei experiențe de realitate virtuală.
Realitatea virtuală poate simula prezența fizică în locuri din lumea reală (muzee, tururi de
orașe etc.) sau lumi imaginare(jocuri, filme). Realitatea virtuală vă oferă experiențe unice
prin intermediul aplicațiilor VR, gândite pentru diferite utilizări. Chiar din confortul casei
dvs. veți putea călători în savana africană, veți putea vizita muzee celebre, sau, mai mult
chiar, vă veți putea bucura de toată adrenalina oferită de un parc de distracţii.
Pentru siguranța dumneavoastră, înainte de a experimenta realitatea virtuală, asigurațivă că vă aflați într-un mediu sigur, ferit de persoane, obiecte (mari, tăioase, instabile
etc.), departe de ferestre deschise, balcoane, scări etc.
Fiind o experiență intensă și de transpunere involuntară într-un mediu ireal, vă
recomandăm cu tărie să rămâneți întotdeauna așezat în timpul folosirii dispozitivului
Visual VR4.
Nu folosiți Visual VR4 în timp ce vă aflați într-un vehicul aflat în mișcare,
deoarece vă poate cauza efecte adverse, datorită mișcării exterioare în
timpul realității virtuale.

8

Conţinut pachet
Verificaţi dacă în cutia produsului există următoarele articole:
• Visual VR4, curelele de fixare, cârpă curățare lentile și manualul utilizatorului .
Articolele regăsite în cutie sunt proiectate STRICT pentru Visual VR4 și pot fi
incompatibile cu alte dispozitive.
• Utilizaţi numai accesoriile furnizate de Visual Fan ce au fost testate și aprobate în prealabil.
Nerespectarea acestei recomandări poate crea defecţiuni sau probleme de funcționalitate.
• Utilizarea Visual VR4 împreună cu alte dispozitive decât cele recomandate, poate conduce la
anularea garanției.

Dispozitivul este prevăzut cu decupaje speciale:
1. laterale – pentru conectarea mufei de casti ( casti externe , nu cele din dotarea ochelarilor) i
și micro-USB
2. frontale – pentru camera principală a telefonului în vederea înregistrării videoclipurilor sau
realizării fotografiilor 3D
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Prioritar utilizării Visual VR4
Pentru o utilizare eficientă și fără efecte adverse nedorite, vă recomandăm cu tărie să
urmăriți întocmai pașii prezentați mai jos:
Pregătirea Visual VR4-ului de utilizare:
1.După deschiderea pachetului achiziționat, asigurați-vă că există în cutie toate articolele
menționate mai sus .
2.Dezlipiți cu atenție foliile de protecție de pe capacul frontal și de pe lentilele din interior.
3. Poziționați Visual VR cu lentilele îndreptate spre dvs. și decupajul special pentru nas în
partea de jos.
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4.Așezați-vă dispozitivul pe cap și reglați curelele de fixare astfel încât:
- să nu fie prea largi
- să nu fie prea strâmți
- să nu vă cadă
- să nu vă strângă
- să nu existe niciun motiv de incomodare
-căștile sa fie poziționate corect
După fixare, dați dispozitvul jos pentru a continua pregătirea lui de utilizare.

Direcție de ﬁxare telefon

5.Deschideți clapeta rabatantă ce va servi drept
suport pentru telefonul mobil; introduceți telefonul
pe orizontală, orientat cu display-ul spre interiorul
dispozitivului și spatele mobilului sprijinit de clapeta
rabatantă.
Notă: Clapeta dispune de cleme de fixare a telefonului
atât pe plan longitudinal cât și transversal
Pentru conectarea căștilor VISUAL VR4 la mufa telefonului, trageți spre
exterior de butonul din figură, pentru a scoate jack-ul din lăcaș.Dupa folosire,
jack-ul se va impinge cu mâna în lăcașul destinat.
buton căști
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6. Odată atașat telefonul, puteți închide clapeta, apoi asigurați-vă că telefonul este
poziționat corect, ca în imaginea de mai jos
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Reglare și focalizare ochelari
Principiul de funcționare este similar binoclului:
 După ce ați poziționat dispozitivul comod pe cap,
veți putea ajusta individual la fiecare ochi, în funcție
de acuitatea vizuală de care dispuneți, pentru
o focalizare eficientă.
 În partea de sus a dispozitivului veți găsi două reglaje,
unul în stânga, pentru ochiul stâng și unul în dreapta,
pentru ochiul drept.
 Reglajul se realizează glisând:
1.stânga-dreapta până la potrivirea întocmai a focalizării
individuale a ochiului.
2.față-spate pentru reglarea distanței focale pentru o imagine clară.

NU OMITEȚI ETAPA DE AJUSTARE A LENTILELOR ȘI DE FOCALIZARE; ÎN CAZ
CONTRAR POATE CONDUCE LA UN GRAD RIDICAT DE DISCONFORT

14

Reglarea pozitiei pentru căști

Reglarea poziției pentru căști se face prin apăsarea
butonului si glisarea concomitentă a acestora,
conform figurii.( distanța maximă 2.5cm). Pentru
blocarea în poziția dorită , se eliberează butonul.

Buton pentru reglaj poziție căști

Reglarea volumului

Volumul se reglează prin rotirea butonului potențiometrului.
( vezi figura de mai jos).
În timpul folosirii ochelarilor , se poate porni funcția “play” sau “pause” a
playerului sau jocului, se poate accepta sau încheia apelul prin apăsarea
butonului special destinat ( vezi figura de mai jos).Pentru închiderea apelului
este necesară o apăsare mai lungă a butonului.
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Cei trei pași simpli pentru experimentarea realității virtuale cu Visual
VR4

1. Pentru o mai bună experiență vizuală vă recomandăm
să calibrați telefonul dvs. urmând pașii de mai jos:

AVIZ. Pentru calibrarea telefonului este recomandat să se descarce aplicația
"Cardboard" din Magazinul play. Pentru calibrare, acest cod se scanează
EXCLUSIV cu această aplicație. Link aplicație: http://bit.do/cardboardapp
a) Descărcați aplicația “Cardboard” din Magazinul Play. Link aplicație:
http://bit.do/cardboardapp
b) Accesați Cardboard si scanați codul QR de mai jos:
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2. Pentru o experiență completă, aplicațiile trebuie să fie
concepute pentru format VR.
Asigurați-vă că ecranul este divizat exact în jumătate.

3. Instalați aplicația corect, înainte de utilizare, conform
instrucțiunilor aferente acestora.
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Nr.1428
Noi S.C.Visual Fan S.R.L, cu sediul social in Brasov, Str. Brazilor nr.61, CP 500313 Romania, inregistrata la Reg. Com. Brasov
sub nr. J08/818/2002, CUI RO14724950, in calitate de importator, asiguram, garantam si declaram pe proprie raspundere,
conform prevederilor art. 4 HG nr.1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor, care pot pune in pericol viata si sanatatea,
securitatea si protectia muncii, ca produsul ALLVIEW VISUAL VR4 marca ALLVIEW, nu pune in pericol viata, sanatatea,
securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu:
Prevederile Directivelor 89/686/CE;93/68/EEC93/95/EEC privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata,
sanatatea.
Procedura de evaluare a conformitatii a fost efectuata in conformitate cu prevederile europene în vigoare.
Corespunzător cerinţelor esenţiale şi celelalte cerinţe relevante din Directiva 89/686/CE;93/68/EEC93/95/EEC.si a standardelor
EN1836:2005+A1:2007;EN166, produsul este în conformitate cu prevederile standard.
Corespunzator, cerintelor de siguranta ale Directivei Europene 2001/95/EC si ale standardelor EN
60065:2002/A12:2011 si EN 60950-1:2006/ A1:2010
/A11:2009/A12:2011, referitor la nivelul de decibeli emis de aparatele
comercializate.
Produsul are aplicat marcajul CE. Declaratia de conformitate este disponibila la adresa www.allviewmobile.com
Brasov
11.08.2016

Director
Cotuna Gheorghe
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Specificații:
Ochelari







Configurație minimă necesară pentru
funcționare optimă
4 core
1GB RAM
Senzor giroscopic
Android 4.0 sau mai actualizat, IOS,
WINDOWS

Material: ABS prietenos cu mediul
Greutate: 396g
Dimensiuni: 194x130x135mm
Burete Arhitrava
Dimensiuni compatibile: 4.5"-6.0"
display smartphone-uri

Asfericitatea de proiectare lentile
optice

Putere: 20mW

Curele cap: Polyester + piele

Impedanță: 32Ω

Capac transparent: policarbonat de

SPL:132+3Db
protecție a mediului, efect sporit

Frecvență:20-20000Hz
realitatea virtuală

Distorsionare: <5%

Media player - Suport 3D de la stângadreapta redare video split screen

Configurație optimă: 5.5", rezoluție
1080P
Avertizare privind sănătatea și siguranța!
Citiți și aplicați întocmai instrucțiunile prezente în manual sau pe www.allviewmobile.com !






19

