3D Virtual Reality Glasses – VG1689

USER MANUAL

It is very important you read the enclosed information before using
the 3D VR Glasses
1) Adjust the head strap for a comfortable fit
2) If you are going to use corded earbuds or headphones, plug them
into your phone before placing the phone into the 3D VR Glasses.
The sides of the 3D VR Glasses are designed for cord management
3) Please play back from the internet or download and install
applications that are 3D or Virtual Reality compatible and ensure
the file format is with a right/left split screen. When the mobile
screen display shows 2 sides with the same images, it is ready to
use. If it is showing a single image, the file format is wrong. (see
image 2 below)
4) Start the program you want to watch and follow the program
instruction before placing the phone into the 3D VR Glasses
5) Open the front panel and place your phone securely onto the
suction cup (see image 2 below)
6) You may have to remove your phone from the phones protection
case (if you are using a case) for a more secure fit to the suction cup
7) Close the lid, place the 3D VR Glasses over your eyes and tighten
the strap securely on your head (see image3)
8) Keep the lenses clean
9) Keep the suction cup clean to maintain best suction

Characteristics:
The viewer is compatible with 3,5’’-6’’ screen size smartphones
Air outlet
opening for earphone/power cable

Open / close lid

Close the lid and wear the 3D VR Glasses on your head, adjust
the headband to make the 3D VR Glasses sit in the best and most
comfortable position.

opening for earphone/power cable

image 3
Front

Head strap

image 1
As shown in image 2, open the lid, then put your mobile onto the
suction cup and make the midline to be aligned.
The mobile screen must be facing to the lenses / eyeglasses.

Product overview:
This is a 3D mobile phone cinema that enable you to view Virtual
Reality, 3D movies and play games (many applications and games are
available as free downloads)
Search for “3D video, 3D film, 3D movie” in YouTube, or search for “3d
virtual reality” at Play Store (for Android) or App Store (for iPhone)
image 2

3D Virtual Reality Briller - VG1689

BRUGERVEJLEDNING

DANSK
Kære kunde,
Tak fordi du valgte dette produkt. Venligst gennemlæs denne
brugervejledning nøje inden første brug.
1) Justèr hovedremmen for bedste tilpasning – må ikke stramme for meget.
2) Skal der anvendes øretelefoner eller hovedtelefoner med kabel
skal disse stikkes i smartphonen INDEN smartphonen sættes ind i
3D VR brillerne.
Siderne på 3D VR brillerne er forberedte til kabel-system.
3) Afspil direkte fra nettet eller download og installer en app som
er 3D eller Virtual Reality kompatibel og sørg for at filformatet er
med højre/venstre opdelt skærm. Når skærmen på smartphonen
viser to sider med samme billede er den klar til brug. Skulle der
kun vise sig et (1) billede er filformatet ikke det rigtige. (Se skitse 2
nedenfor)
4) Start filmen som skal ses og følg program-instruktionerne før
telefonen sættes ind i 3D VR-brillerne.
5) Åbn frontpanelet og tryk telefonen fast på sugekoppen (se skitse 2
nedenfor).
6) Er smartphone forsynet med et cover skal dette måske aftages for
at sikre en god placering i 3D VR brillernes sugekop.
7) Luk dækslet, placer 3D VR brillerne foran øjnene og stram
hovedremmen for at sikre et godt hold. (Se skitse 3 nedenfor).
8) Hold linserne rene
9) Hold sugekoppen ren for at sikre bedste egenskaber.
Produktbeskrivelse:
Produktet er en 3D-mobiltelefon-biograf – man kan se Virtual
Reality, 3D-film og spille spil (Mange forskellige applikationer og spil
kan downloades gratis).
Søg efter “3D video, 3D film, 3D movie” på YouTube, eller søg efter
“3D-virtual reality” i Play Store (for Android) eller App Store (for iPhone)

Teknisk beskrivelse:
3D VR brillerne kan anvendes til smartphones med en skærmstørrelse
på 3,5’’-6’’.
Ventilationsåbning
Åbning til øretelefon/
strømkabel

Åbn/luk dækslet

Luk dækslet og tag 3D VR brillerne på – juster hovedremmen så
brillerne sidder i den bedste og mest komfortable position.
Vi tager forbehold for tekniske ændringer og forbedringer.

Åbning til øretelefon/
strømkabel

Skitse3
Front

Hovedrem

Skitse 1
Som vist på skitse 2, åbn dækslet og tryk smartphonen fast på
sugekoppen og sørg for at midterlinjen tilpasses placeringen.
Skærmen skal pege ind mod linserne/brilleglassene.

Skitse 2

3D Virtual Reality Glasögon – VG1689

Användarmanual

Det är viktigt att du noga läser igenom hela manualen innan du börjar
använda dina 3D VR glasögon
1) Justera bandet omkring huvudet för att få bästa passformen
2) Om du ska använda hörlurar till, koppla in dem till din telefon
innan du sätter på telefonen på 3D VR glasögonen.
Sidorna på 3D VR glasögonen är anpassade för att man ska kunna
få ut sladden till hörlurarna.
3) Se till att spela upp från Internet eller ladda ner och installera
applikationer som är 3D eller Virtual Reality kompatibla och
se till att filformatet är med höger/vänster split screen. När
mobilskärmen visar 2 sidor med samma bilder, är den klar att
använda. Om den visar en enda bild, är filformatet felaktigt. (se
bild 2)
4) Starta programmet som du vill se, och följa program
instruktionerna innan du placerar telefonen in i 3D VR glasögonen.
5) Öppna frampanelen och placera din telefon säkert mot sugkoppen
(se bild 2)
6) Du behöver kanske ta av din telefon från ett evt. skyddsfodral
(om du använder ett sådant) för att få en bättre och mera säker
passform på sugkoppen.
7) Stäng locket och sätt på 3D VR glasögonen på huvudet framför
ögonen och drag åt bandet omkring huvudet för att få en säker
passform (se bild 3)
8) Var noga med att hålla linsen ren
9) Var noga med att hålla sugkoppen ren gör att vara säker på att få
bästa sugförmåga
Produkt översikt :
Det här är en 3D mobiltelefon biograf som gör att du kan se Virtual
Reality, 3D filmer och spela spel (flera applikationer och spel kan
laddas ner helt gratis)
Sök efter ”3D video, 3D film, 3D movie” på YouTube eller sök efter ”3D
Virtual Reality” i Play Store (på Android) eller i App Store (på iPhone)

Delar :
Hållaren är kompatibel med 3,5” – 6” skärmar på smartphones
Luft utgång
öppning för hörlurar/
strömkabel

Stäng / öppna locket

öppning för hörlurar/
strömkabel

Framsida

Huvudband

Bild 1
Som visat på bild 2, öppna locket och sätt in din mobiltelefon mot
sugkoppen och var noga med att mittlinjen ska vara justerad i mitten.
Mobilskärmen ska vara placerad, så att linsen är riktad mot
glasögonen.
Mitten

Vänster

Bild 2

Höger

Stäng locket och bär 3D VR glasögonen på ditt huvud. Justera
huvudbandet för att se till att 3D VR glasögonen sitter ordentligt och
på ett bekvämt sätt.

Bild 3

