Przewodnik po goglach ClassVR i Kasecie
Kontrolery gogli ClassVR
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Przyciski

1

Panel do sterowania za pomocą
gestów-przesuwania palcami

zwiększanie głośności
Przycisk Cofnij (przytrzymaj
dłużej, aby zmienić tryb
wyświetlania)

2

Przycisk zasilania
Przycisk Wybierz/Akcja
zmniejszanie głośności

Przesuwaj palcami
we wszystkich
czterech
kierunkach, aby
uzyskać kontrolę
nad oglądanym
materiałem video
lub modelem 3D
Dotknij, aby wybrać
support.classvr.com
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1. Taśma na głowę (opaska)

9. Miejsce na Kartę Pamięci

2. Regulacja ostrości

10. USB A

3. Panel sterowania gestami -gesty
przesuwania palcami

11. Micro USB

4. Aparat

12. Kontrolka zasilania/ładowania

5. Głośniki

13. Nakładka na twarz/wyściółka

6. Mikrofon

14. Lewe pole widzenia

7. Przycisk Reset

15. Czujnik bliskości

8. Gniazdo słuchawkowe 3,5mm

16. Prawe pole widzenia

W celu poruszania się po menu:

W celu wybrania doświadczenia:

Przechyl głowę, aby znaleźć
ikonę, którą chcesz wybrać

Popatrz na ikonę, którą chcesz wybrać,
tak aby biała kropka znalazła się na niej
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Aby wybrać, wybierz jedną z
tych opcji:
A. Dotknij panel do sterowania za

pomocą gestów przesuwania
palcami
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B. Wykonaj gest Wyboru
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Kaseta i Gogle ClassVR

C. Naciśnij przycisk Wybierz

Pole widzenia w goglach ClassVR
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W celu naładowania gogli VR, odłóż je do przenośnej kasety, upewniając się, że przycisk zasilania na goglach jest zwrócony ku
górze i kabel micro USB jest dostępny. Podłącz kabel do portu micro USB w spodniej części gogli. Światło powyżej złącza stanie
się niebieskie, aby pokazać trwający proces ładowania. Światło zgaśnie, gdy urządzenie będzie już w pełni naładowane.
1 Doświadczenia VR Zanurz swoją klasę w dużej
różnorodności doznań z gotowych kolekcji lub stwórzcie
własne, za pomocą portalu ClassVR.
2 Skaner Kodów QR Używany, aby szybko przełączać się
pomiędzy kolekcjami doświadczeń VR.
3 Zwiększone pole widzenia Zapewnia uczniom
bezpieczeństwo i daje im świadomość otoczenia. Przedni
aparat wyświetla obraz najbliższego otoczenie do gogli
(w czasie rzeczywistym).

Proszę odwiedzić www.classvr.com/safety w celu uzyskania porad dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa

4 Wi-Fi Ta ikona pokazuje łączność z internetem.
5 Poziom baterii Kolor zmieni się z białego na czerwony, aby wskazać
niski stan baterii.
6 Aplikacja ARC Załaduj prekonfigurowane zajęcia z Rozszerzonej
Rzeczywistości.
7
Informacje o urządzeniu Szybko wyświetla informacje o goglach.
8
Biała kropka (krzyż celowniczy) Traktuj tę kropkę jako przyrząd
wyboru, aby zaznaczyć przedmioty, które chcesz wyselekcjonować
(otworzyć).

Proszę odwiedzić support.classvr.com w celu uzyskania porad i dostępu do artykułów pomocniczych

