COMO CONFIGURAR SEU HOMIDO

DONWLOAD
“HOMIDO CENTER”

ESCOLHA E INSTALE
UM APLICATIVO

INSIRA SEU
SMARTPHONE

Você adquiriu seu HOMIDO HEADSET agora?
Veja aqui como dar um passo para dentro da Realidade Virtual.
Na embalagem, você vai encontrar:
- um case para proteção do seu Headset
- 3 pares de suportes flexíveis para as lentes
- uma cinta para suporte adicional do seu Headset
- um manual (baixe o manual em português no site da TERA BYTE)
- o seu novo HOMIDO Headset
1. Baixe o programa HOMIDO Center.
Escolha a partir de duas maneiras:
- acesse estes endereços em seu navegador
- www.homido.com/ios para o seu Iphone ou
- www.homido.com/android para seu Smartphone com Android
- ou ainda scaneando o “QR Code” da caixa que recebeste o seu Homido Headset

PRONTO PARA O
DIVERTIMENTO

2. Instale um aplicativo de Realidade Virtual a partir do Homido Center:

3. Instale o seu Smartphone no Headset, alinhando o mesmo horizontalmente:

Suavemente, puxe o clip para frente com seu dedo, insira o Smartphone e solte o clip, fixando o aparelho;

Este processo pode ser executado de diversas maneiras, execute da maneira que melhor convier;
Sugestões:
- é melhor usar uma das mãos para abrir o suporte de fixação (clip), sem forçar a peça, enquanto que você
posiciona o Smartphone com a outra mão;
- certifique-se de que esteja centrado, use como referência o centro da abertura para o nariz no Headset;
4. Certifique-se de que o seu fone esteja alinhado:

Assegure-se de que o limite entre as imagens esquerda e direita se alinham perfeitamente com o vértice
superior do triângulo formado pelo local destinado para o nariz.
Isto é crucial, um mau alinhamento vai impedi-lo de se adaptar adequadamente às duas imagens.

5. Use o ajuste superior para melhor alinhamento:

A imagem está duplicada ou faz você cruzar os olhos? Use o ajuste situado no topo do seu Headset até obter uma
imagem perfeitamente nítida. Um bom ajuste vai permitir você ver a imagem de primeiro plano e ao fundo sem
cruzar os olhos e sem se sentir cansado;
A imagem ainda não parece perfeita para você? Você pode trocar os suportes das lentes para ajustar o foco do seu
Headset a sua visão (este exemplo é para você que usa óculos)
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O seu Homido RV Headset contém 3 pares de suportes de lentes, vide imagem 1 e 2;
- os cones menores são para quem tem miopia;
- os cones médios são sugeridos quem não necessita de correção;
- os cones maiores são para quem tem hipermetropia;
Para remover o suporte das lentes segure como na imagem 2, gire gentilmente para extrair o cone com as lentes.
Segure firma o cone para evitar a queda das lentes;
Escolha o cone para seu caso e, com o uso do pano, insira a lente no cone (imagem 3). Evite tocar as lentes;
Segure o cone e pressione contra a abertura, até o conjunto ter o assentamento correto, imagem 4.

6. Divirta-se!

