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Кратка инструкция за употреба 

 

1. Инсталация на приложения за виртуална реланост 

 

Потърсете приложения в Google Play или AppStore, обозначени като 

подходящи за VR. Прегледайте внимателно описанието на избраното 

от Вас приложение, за да се уверите, че то наистина е подходящо за 

VR очила. По този начин си гарантирате пълна наслада от 

използването на очилата за виртуална реалност Diva VR-P2016GL. 

 

2. Поставяне на смартфон в очилата за виртуална реалност 

 Извадете смартфон-държача от очилата.  

 Поставете смартфона си в него 

 Нагласете така, че средата на екрана на смартфона Ви, да 
съвпада със средата на държача 

 Поставете държача обратно в очилата за виртуална реалност, 
така че преградата по средата на очилата, да застане върху 
разделителната линия на екрана на смартфона. 
 

 
 
 



 

 



3. Настройте фокуса, преди употреба 

За да осигурите перфектно преживяване, използвайки очилата за 

виртуална реалност, е нужно да нагласите фокуса им, спрямо Вашите 

нужди. 

Използвайте плъзгачите, за да постигнете оптимално ясна картина, 

която същевременно не дразни очите Ви. 

 

 

 

Предният панел на очилата може да бъде плъзнат, като по този начин 

може да използвате приложения, които използват камерата на 

смартфона Ви. 

 



 

ВАЖНО!!! 

Рамзерът на смартфона Ви не трябва да надвишава 163 х 83 мм. 

 

В комплекта на очилата за виртуална реалност ще откриете 3 бр. 

гумени крачета -  х 3 бр, 

Залепете гумените крачета върху смартфон държача, съобразено с 

разположението на страничните бутони на Вашия модел смартфон. 

По този начин ще предпазите устройството от надраскване и неволно 

натискане на бутони, ще гарантирате по-здравото му захващане.  

 

                                                Краче                    Бутони 

 



ВАЖНО!!! 

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОЧИЛАТА СЪС СМАРТФОНА СИ, ДОКАТО ТОЙ СЕ 

ЗАРЕЖДА, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ИНЦИДЕНТ С ТОКОВ УДАР ИЛИ ДР. 

 

 

 

 

Фокусно разстояние – 70-75 мм.- φ42, зрително поле -70° 

Регулируем обхват  - 65-75 мм. 

Интерпупилярно разстояние – 58-72 мм. 

                 Декларация за съответствие 



 Декларация за съответствие 

 

 

Производител:      Дигитален Свят ООД 

ЕИК:                      130546668 

Адрес:                   гр. София, ул. Тинтява 15-17 

Тел.                       02 9629435 

 

декларираме на собствена отговорност, че продукт: 

 

DIVA Очила за виртуална реалност VR-P2016GL 

е в съответствие със следните стандарти: 

 

 

Тестването на продукта е извършено в сертифицирана лаборатория от Shenzhen BCTC 

Technology Co., Ltd. с изброените стандарти. Установено е съответствие с RED 

Директива 2014/53/ЕU. Това дава възможност да се използват CE маркировка за 

доказване съответствието с посочената директива. 

 

 

гр. София, 21.04.2016 г...                                            /Цветков/............................... 

(място и дата на издаване)                                                             (фамилия и подпис) 

             


