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1. Alapértelmezett applikáció letöltése és kipróbálása 
Töltsd le a Cardboard nevű appot a store-ból és telepítsed azt. Az első indításkor az app kérni fog egy QR kódot, ekkor a 

következő kódot a QR kód olvasóval scanneld be a telefonoddal 

 

2. Hogyan használd a terméket 
Csúsztasd be a szemüveg elején található részbe a készüléked és a képen látható módon rakd bele. Fontos, hogy a 

telefonod közepén található jelzés a szemüveg közepén legyen. Ha fejjel lefelé látod a képet, akkor egyszerűen fordítsad 

meg a telefonod. 

         

3. Lencsék beállítása 
A fej felöli oldalról kérlek, vedd le a lencsét védő biztonsági fóliát. A készülék alján találsz kettő állítót, melyjel a 

szemek közötti távolságot tudod állítani. Ezt akkor állítottad be jól, hogy ha mindkét szemeddel egyszerre nézel a 

szemüvegbe, akkor nem látsz kettőt ugyanabból a képből, hanem csak egyet látsz.  

4. Fejpánt beállítása 
A fejpántot a megfelelő helyekre fűzd be. A fejpántnak tökéletesen kell tartania a szemüveget a fejeden, nem szabad, 

hogy lógjon a VR szemüveg a fejedről. Amennyiben azt érzed, hogy az orrodra nehezedik a szemüveg, akkor a középső 

pántot jobban húzd meg. 



5. Távirányító beállítása 
A távirányító 2db AAA méretű elemmel működik és bluetooth kapcsolat szükséges hozzá. Miután az elemet beleraktad a 

bekapcsolás gomb megnyomása után egy kék led fog villogni a készüléken. Ezután fogod tudni párosítani az eszközt a 

telefonoddal. Az eszköz a következő néven fog megjelenni a telefonod Bluetooth felületén: Mojing4-A. Miután megjelent 

és párosítottad az eszközt kérni fog egy jelszót, mely a következő: 0000 A párosítás után a kék led nem fog folyamatosan 

villogni, csak időnként felvillan. 

6. Kompatibilis eszközök 
4.7-6.0 colos giroszkóppal rendelkező telefonokkal kompatibilis a szemüveg. 

 

7. Kövess minket 
Kövess minket a www.vravity.hu oldalunkon, Facebookon, Instagrammon és Twitteren, mert hétről hétre frissítjük a 

blogunkat és az ajánló szekciónkat, ahova a legjobb játékokat, videókat és programokat gyűjtjünk össze neked! 

 

           

 

 

http://www.vravity.hu/

