
       

 

HEADSET PARA REALIDADE VIRTUAL 
PARA USO COM SMARTPHONES DE 4” A 5.5” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS 

 

 

 

- 1 estojo 

ESTE KIT INCLUI 

- 1 pano de limpeza 
 

-  3   cones para lentes - 1 cinta 



INÍCIO 

1. TRANSFERIR OS APLICATIVOS 
IPhone / Android :  Baixe “Homido Center” do Google Play ou 

da App Store                       

Depois de instalar o “Homido Center”, o aplicativo vai permitir 

você acessar todos os outros aplicativos e jogos disponíveis para 

Homido; Escolha os aplicativos que você desejar. 

(o aplicativo só necessita ser instalado uma vez) 

2. AJUSTAR AS LENTES 
- Escolhendo o correto cone de lentes: 

Cone Curto: para pessoas com visão de 

cone ou foco curto 

Cone Médio: para pessoas com visão de 

cone ou foco normal  

     C one Longo: para pessoas com visão de cone ou foco longo 

- Insira as lentes no cone 

- Prenda o cone para o interior do conjunto do headset. 

3. LIGAR O SMARTPHONE 
- ligue seu Smartphone 
- inicie um filme ou um aplicativo 

4. INSIRA O SMARTPHONE 
- Abra o encaixe frontal com uma mão e insira o Smartphone                       

com a outra mão  

- Posicionar o  smartphone  corretamente:  exatamente 

no centro, não muito alto, não muito baixo, nem torto. 
 

5. AJUSTE O HEADSET CONFORTAVELMENTE SOBRE SUA CABEÇA 
- Distância entre lente-olhos: Se você acha que as lentes 

estão muito próximas, ajuste a posição através dos botões 
laterais. Gire ambos os botões ao mesmo tempo. 

- Distância entre os olhos: Use o botão de ajuste 

superior para corrigir a distância entre os olhos: 

ajuste até obter a imagem mais clara possível.  

- Use a cinta opcional para distribuir melhor o             

peso em torno de sua cabeça 

 



DE QUE MODO O HEADSET DA HOMIDO PODE SER USADO? 

1. ASSISTINDO A FILMES 

- Assista a um filme 3D 

O filme deve ser em formato Side-By-Side (SBS). 

Você pode baixar filmes a partir da web e assistir no 

seu smartphone utilizando o seu vídeo player padrão.    

Ou assista online através de streaming do Youtube 

por exemplo (pesquise: “side by side 3D”) 

- Assistir a um filme padrão (não 3D) 

Android: use “Side-By-Side Video Player”. Baixe do Google Play.      
Iphone: use “Homido Player”. 
Baixe da App Store. 

- Watch 360° videos 

Iphone: use Homido Player. 

Android: use “Kolor Eyes – 360° video player”, ou “VR player”. 

Baixe do Google Play. Você também pode assistir os seus 

próprios vídeos 360°, ou baixar da internet. 

 

 

2. EXECUTAR JOGOS 

Android/Iphone: use “Homido Center”. Baixe do Google 
Play / App Store.  Homido Center oferece uma lista de 
todos os aplicativos compatíveis com Homido.  

Assim terá todos os aplicativos Homido em um único 
local, uma vez que tenham sido instalados; 

 
 

3. REALIDADE AUMENTADA E OUTRAS APLICAÇÕES... 

Mais informações e Tutoriais acesse:  www.homido.com/tutorials 

http://www.homido.com/tutorials
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No Brasil, contate: 
TERA BYTE Centro Técnico Digital Ltda 
Rua José do Patrocínio, 479 – Bairro Rio Branco – Novo Hamburgo  
93310-240 – RS – Brasil 
(51) 3581-1177 
terabyte-rs@terabyte-rs.com.br 
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Importador: TEKNOLOGIO Comércio e Importação Ltda – CNPJ – 23.331.873/0001-82 

CUIDADOS 
Este equipamento não é um brinquedo. Mantenha longe de crianças 
menores de 12 anos  
O uso prolongado pode causar fadiga. Use moderadamente. 
Este dispositivo pode causar eventos epilépticos em algumas pessoas. 
Certifique-se de que o Smartphone esteja corretamente inserido no 
dispositivo. 
Use este dispositivo em um ambiente seguro. O uso deste dispositivo 
pode causar uma perda de equilíbrio, certifique-se de que o ambiente é 
seguro e faça isto antes de usar o dispositivo.  
Não utilize se vai dirigir um veículo.  
Não utilize se vai praticar esportes. 
Não exponha o dispositivo a altas temperaturas. 
Não exponha as lentes à ação direta do sol. 
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