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Manual de utilizare pentru Casca 
de Realitate Virtuală si Troller

Modelul Căștilor ClassVR: CVR-155 / CVR-155A



1.1. Conectarea cablului de alimentare la geanta de 4 sau 8 căști

Deschideți geanta apăsând butoanele de blocare în jos. Atașați cablul de alimentare la  
spatele genții asigurându-vă că este complet introdus.

Sectiunea 1
Geanta de depozitare și Casca
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1.2. Hub-ul USB

1.3. Încărcarea căștilor 

Hub-ul USB montat în colțul din stânga sus al genții este utilizat pentru a încărca fiecare 
cască prin cablurile conectate. Când unitatea se încarcă, veți vedea o lumină verde care 
apare pe hub.

Pentru a încărca căștile, așezați-le cu atenție înapoi în geantă, asigurându-vă că butonul 
de pornire al căștii este orientat în sus și că cablul micro USB este accesibil. Apoi conectați 
cablul la portul micro USB din partea de jos a căștii. Lumina de deasupra conectorului va 
deveni albastră pentru a arăta că se încarcă. 

Când căștile sunt complet încărcate, vă recomandăm să opriți sursa de alimentare la
retea. Asigurați-vă că, casca este complet încărcată înainte de prima utilizare.

Asigurați-vă că butonul de pornire de pe cască este orientat în sus atunci când este așezată 
din nou în geantă. Acest lucru asigură că mufa micro USB va fi pe partea corectă.
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1.4. Căștile ClassVR la prima vedere

1

2

3

4

Buton Înapoi (apăsați lung pen-
tru a comuta modul de afișare)

Scădeți volumul

Creșteți volumul

Butonul de pornire

Butonul Selectare/Acțiune

Comenzi tastatură
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6 7 8 9 10 11 12

13

14 15 16

1. Curea Pentru Cap 7. Butonul de Resetare 13. Căptușeală Față

2. Ajustare Focalizare 8. Leșire Căști Audio de 3,5 mm 14. Vedere din Stânga

3. Pad-ul de Glisare 9.  Slot Pentru Card de Memorie 15. Senzor de Proximitate

4. Camera Video 10. USB A 16. Vedere din Dreapta

5. Difuzoare 11. Micro USB

6. Microfon 12. LED Pentru Încărcare

5 5
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1.5. Cum se reglează cureaua pentru cap

Trageți curelele prin fante, apoi folosiți 
dispozitivele de fixare cu cârlig și buclă 
pentru a strânge curelele, astfel încât casca 
să se potrivească în siguranță și confortabil 
pe capul fiecărui elev.
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1.6. Cum se înlocuiește căptușeala

1.7. Cum se reglează focalizarea

Trageți ușor căptușeala din spumă de pe carcasa din plastic, astfel încât cârligul și bucla
fixarea este eliberată. Repoziționați cpătușeala în poziția dorită, asigurându-vă că țesătura 
moale este aliniată cu mânerele din plastic. Rețineți că, casca ClassVR are un senzor de 
proximitate între cele două lentile. Asigurați-vă că acesta nu va rămâne acoperit după 
reglarea poziției căptușelii.

Pentru a regla focalizarea căștii VR, trebuie doar să rotiți roata la stânga sau la dreapta până 
când imaginea este clară.
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2.1. Pornirea căștii

Sectiunea 2
Elementele de bază: Cum funcționează 
căștile ClassVR?

Pentru a economisi energie, ecranul se va opri atunci când casca nu este utilizată. Pur și 
simplu punețicasca pe față pentru a activa senzorul și ecranul se va porni din nou.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Wi-Fi Această pictogramă indică conectivitatea.

Nivelul bateriei Afișat ca procent. 

Bluetooth Această pictogramă arată dacă 
Bluetooth este activat (dezactivat în unele 
regiuni).

Aplicația ARC  Încărcați activități de realitate 
augmentată preconfigurate.

Informații despre dispozitiv Se afișează rapid 
informații despre cască.

Punctul alb (reticul) Tratați acest punct ca pe 
instrumentul dvs.de selecție pentru a evidenția 
elementele pe care doriți să le deschideți.

Experiențe VR Imersați-vă ora într-o mare 
varietate de experiențe de realitate virtuală, 
folosind colecțiile furnizate, sau creându-
vă propriul dvs. conținut, folosind Portalul 
ClassVR.

Scanerul de cod QR Este folosit pentru a 
comuta rapid între colecțiile de experiențe 
VR.

Vizualizare îmbunătățită Țineți elevii 
în siguranță și conștienți de mediul lor 
înconjurător. Camera video frontală 
proiectează împrejurimile imediate în cască, 
în timp real.

1 2 4 6 7 8 93 5

Pentru a porni casca ClassVR, pur și simplu apăsați și țineți apăsat butonul de 
pornire din partea stângă a căștii timp de cinci secunde. Veți vedea că apare  
logo-ul ClassVR urmat de ecranul meniului.
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Rotiți capul pentru a găsi pictograma pe care doriți să o selectați. Uitați-vă la pictogramă. 
Ar trebui să vedeți un punct alb în locația privirii dvs.

2.2. Comenzi de navigare

În timp ce elevii poartă casca ClassVR și acesta nu sunt controlați de profesor, aceștia pot 
naviga folosind simple gesturi de „selectare” sau apăsarea butoanelor.

Îmi Place! Butonul Selectare 
/ Acțiune

Pad-ul de Glisare

Pentru a selecta o experiență:

Ținând ochii fixați pe pictogramă, mișcați mâna în fața căștii până când o puteți vedea 
în partea de jos a ecranului. Faceți gestul “Îmi place” cu mâna, ținând-o la aproximativ 
30cm în fața camerei. Imaginea va deveni verde atunci când gestul dvs. a fost recunoscut. 
Alternativ, puteți apăsa butonul de selectare din partea stângă a căștii sau atingeți Pad-ul de 
glisare din dreapta căștii.
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Pentru a reveni la meniul principal:

Înclinați capul spre stânga pentru a derula ecranul spre stânga.
Înclinați-l spre dreapta pentru a derula la dreapta.

Pentru a naviga la stânga și la dreapta fără a vă întoarce:

În timp ce purtați casca, scuturați ușor capul dintr-o parte în alta sau apăsați
butonul “Înapoi” din partea stângă a setului cu cască.

În timp ce vizualizați o imagine 360:

2.3. Folosirea comenzilor în cadrul unei experiențe

Țineți apăsat butonul de 
selectare pentru a mări.

Înclinați-vă capul pentru a vă 
deplasa dintr-o parte în alta fără a 

vă întoarce.
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2.4. Pentru a accesa experiențe de realitate virtuală

Pur și simplu deschideți aplicația QR Scanner din cască și uitați-vă la 
codul QR din planul de lecție relevant. Veți auzi un semnal sonor și 
experiențele VR conexe vor deveni disponibile.

2.5. Pentru a accesa resursele de realitate augmentată

Când vedeți sigla ARC pe un plan de lecție sau pe o foaie de lucru, 
înseamnă că puteți lansa conținut de Realitate Augmentată pur și 
simplu uitându-vă la el! Mai întâi deschideți aplicația ARC de pe 
ecranul de pornire al căștii VR, apoi uitați-vă la imaginea de pe 
resursa didactică pentru a o aduce la viață.

În timp ce vizionați un model 3D:

Utilizați Pad-ul de glisare:

Utilizați ARCube pentru a ține și roti liber modelul.

Atingeți pentru 
a întrerupe sau 

a relua.

Glisați spre 
față pentru a 

sări înainte 30 
de secunde.

Glisați în sus și în jos pentru a modifica 
dimensiunea modelului.

Glisați înainte și înapoi pentru a 
roti modelul.

Glisați spre 
spate pentru a 
sări înapoi 10 

secunde.

Glisați în sus 
pentru a reporni.

Glisați în 
jos pentru a 
trece la final.

În timp ce vizionați un videoclip 360:

Utilizați Pad-ul de glisare pentru a naviga:
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Înainte de a utiliza casca
 e Citiți și urmați toate instrucțiunile de instalare și operare furnizate împreună cu casca.

 e Consultați recomandările hardware și software pentru utilizarea căștii. Riscul de disconfort poate 
crește dacă hardware-ul și software-ul recomandate nu sunt utilizate.

 e Cască dvs. și software-ul acesteia nu sunt concepute pentru a fi utilizate cu niciun dispozitiv 
neautorizat, accesoriu și / sau alt software. Utilizarea unui dispozitiv, accesoriu și / sau software 
neautorizate poate duce la rănirea dvs. sau poate provoca probleme de performanță și daune 
sistemului și serviciilor conexe.

 e Pentru a reduce riscul de disconfort, reglați focalizarea de vizualizare pentru fiecare utilizator înainte de 
a utiliza casca.

 e O experiență confortabilă de Realitate Virtuală necesită un control permanent al mișcării și al 
echilibrului. Nu folosiți casca atunci când sunteți: obosiți; aveți nevoie de somn; vă aflați sub stres 
emoțional sau anxietate; sau când suferți de la răceală, gripă, dureri de cap, migrene sau dureri de 
urechi, deoarece acest lucru vă poate crește sensibilitatea la simptome adverse.

 e Vă recomandăm să consultați un medic înainte de a utiliza casca dacă sunteți gravidă, în vârstă, aveți 
anomalii preexistente ale vederii binoculare sau alte afecțiuni medicale grave.

 e Pentru a încărca căștile, asigurați-vă cu atenție că sunt plasate în geanta lor furnizată, cu cablul USB 
conectat la fiecare cască. Când geanta este conectată la rețea utilizând cablul de alimentare furnizat, 
ledul de pe fiecare cască ar trebui să se lumineze pentru a arăta că se încarcă. Când căștile sunt 
complet încărcate – ledul este stins – vă recomandăm să opriți alimentarea de la rețea.

Copiii

Adulții trebuie să se asigure că copiii folosesc casca în conformitate cu aceste avertismente de sănătate și 
siguranță, inclusiv asigurarea faptului că, casca este utilizată așa cum este descris în secțiunea “ Înainte de 
utilizarea setului cu cască” și în secțiunea “Mediu sigur”.

Adulții trebuie să monitorizeze copiii care utilizează sau au folosit casca pentru oricare dintre simptomele 
descrise în aceste avertismente de sănătate și siguranță (inclusiv cele descrise la secțiunile deDisconfort și 
Leziuni prin stres repetitiv) și ar trebui să limiteze timpul petrecut de copii cu casca VR și să se asigure că fac 
pauze în timpul utilizării.

Utilizarea prelungită trebuie evitată, deoarece acest lucru ar putea avea un impact negativ asupra 
coordonării mâinii-ochi, echilibrului și atenției distributive. Adulții trebuie să monitorizeze îndeaproape 
copiii în timpul și după utilizarea căștilor pentru orice scăderea acestor abilități. Vă recomandăm să utilizați 
căștile ClassVR timp de cel mult 15 minute în oricare dintre lecții. Sesiunile scurte de VR sunt foarte 
atractive și reprezintă modalitatea perfectă de a deschide un subiect sau de a întări un punct cheie. Playerul 
ClassVR include o notificare către profesor atunci când un elev a fost în VR de mai mult decât acest timp 
recomandat, care este, de asemenea și limita recomandată copiilor de către optometristi.

Convulsii

Unele persoane (aproximativ 1 din 4000) pot avea amețeli severe, convulsii, zvâcniri ale ochilor sau 
mușchilor sau întreruperi declanșate de flash-uri luminoase sau tipare, iar acest lucru se poate întâmpla 
în timp ce se uită la televizor, se joacă jocuri video sau se confruntă cu realitatea virtuală, chiar dacă au 

Secțiunea 3
Informații Privind Sănătatea și Siguranța
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nu a avut niciodată o criză sau întrerupere înainte sau nu a avut antecedente de crize sau epilepsie. Astfel 
de convulsii sunt mai frecvente la copii și tineri cu vârsta sub 20 de ani. Oricine are oricare dintre aceste 
simptome trebuie să întrerupă utilizarea căștii și să consulte un medic. Oricine a avut anterior o criză, 
pierderi de cunoștință sau alt simptom legat de o afecțiune epileptică ar trebui să se adreseze unui medic 
înainte de a utiliza casca VR.

Precauții generale

Pentru a reduce riscul de rănire sau disconfort, trebuie să urmați întotdeauna aceste instrucțiuni și să le 
monitorizați aceste precauții în timpul utilizării căștii:

 e Utilizați căștile numai într-un mediu sigur: casca produce o experiență imersivă de Realitate Virtuală care

 e vă distrage atenția și vă blochează complet vederea asupra împrejurimilor dvs. reale.

 e Fiți întotdeauna conștienți de împrejurimile dvs. înainte de a începe utilizarea și în timp ce utilizați casca. 
Evitați rănirea și să rămâneți așezat, cu excepția cazului în care experiența dvs. de conținut necesită 
statul în picioare.

 e Utilizarea căștii poate cauza pierderea echilibrului.

 e Amintiți-vă că obiectele pe care le vedeți în mediul virtual nu există în mediul real, deci nu vă așezati sau 
vă sprijiniți pe ele și nu le folosiți ca suport.

 e Pot apărea răni grave din cauza împiedicării, lovirii sau lovirii pereților, a mobilierului sau a altor obiecte, 
deci eliberați  o zonă pentru utilizare sigură înainte de a utiliza casca.

 e Aveți grijă deosebită să vă asigurați că nu vă aflați în apropierea altor persoane, obiecte, scări, balcoane, 
uși deschise, ferestre, mobilier, flăcări deschise, ventilatoare de tavan, corpuri de iluminat sau alte 
obiecte pe care le puteți ciocni sau doborî atunci când folosiți căștile VR - sau imediat după utilizare.

 e Îndepărtați orice pericol de împiedicare din zonă înainte de a utiliza casca.

 e Amintiți-vă că, în timp ce utilizați casca, este posibil să nu știți că oamenii pot intra în zona dvs. imediată.

 e Nu manipulați obiecte ascuțite sau altfel periculoase în timp ce utilizați casca.

 e Nu purtați niciodată casca în situații care necesită atenție, cum ar fi mersul pe jos, pe bicicleta sau în 
trafic.

 e Asigurați-vă că casca este reglată și fixată confortabil pe cap și că vedeți o singură imagine clară.

 e Asigurați-vă că în cazul folosirii căștilor audio, clablurile acestora nu prezintă pericol de împiedicare.

 e Utilizați progresiv casca pentru a permite corpului să se adapteze; utilizați doar câteva minute la rând 
la început și creșteți doar timpul utilizând casca treptat pe măsură ce vă obișnuiți cu realitatea virtuală. 
Privirea împrejur la prima intrare în realitate virtuală vă poate ajuta să vă adaptați diferențelor dintre 
mișcările din lumea reală și experiența de realitate virtuală rezultată.

 e Nu utilizați căștile în timp ce vă aflați într-un vehicul în mișcare, cum ar fi o mașină, un autobuz sau un 
tren, deoarece acest lucru vă poate crește sensibilitatea la simptome adverse.

 e Luați cel puțin o pauză de 10 până la 15 minute la fiecare 30 de minute, chiar dacă nu credeți că aveți 
nevoie de ea. Fiecare persoană este diferită, deci faceți pauze mai frecvente și mai lungi dacă vă simțiți 
în disconfort. Ar trebui să decideți ce funcționează cel mai bine pentru dvs.

 e Dacă utilizați căști audio, ascultarea sunetului la volume mari poate provoca daune ireparabile auzului. 
Zgomotul de fundal, precum și expunerea continuă la niveluri ridicate de volum, pot face sunetele să 
pară mai silențioase decât sunt de fapt. Datorită naturii captivante a experienței de realitate virtuală, nu 
utilizați căști audio cu sunet la un volum ridicat, astfel încât să puteți menține conștientizarea mediului 
înconjurător și să reduceți riscul de deteriorare a auzului.

13



Disconfort

Întrerupeți imediat utilizarea căștii dacă se manifestă oricare dintre următoarele simptome: convulsii; 
pierderea cunoștinței; ochi obosiți; zvâcniri oculare sau musculare; mișcări involuntare; vedere modificată, 
încețoșată sau dublă sau alte anomalii vizuale; ameţeală; dezorientare; sold echilibrat; tulburări de 
coordonare mână-ochi; transpirație excesivă; salivare crescută; greaţă; capete ușoare; disconfort sau durere 
în cap sau în ochi; somnolenţă; oboseală; sau orice simptome similare bolii de mișcare.

La fel ca în cazul simptomelor pe care le pot experimenta oamenii după ce debarcă o navă de croazieră, 
simptomele expunerii la Realitatea Virtuală pot persista și pot deveni mai evidente ore după utilizare. Aceste 
simptome post-utilizare pot include simptomele de mai sus, precum și somnolență excesivă și scăderea 
capacității de a efectua mai multe sarcini. Aceste simptome pot prezenta un risc crescut de rănire atunci 
când vă angajați în activități normale în lumea reală.

 e Nu conduceți vehicule, nu folosiți utilaje și nu vă angajați în alte activități solicitante din punct de 
vedere vizual sau fizic, care pot avea consecințe potențial grave (de exemplu, activități în care prezența 
oricăror simptome ar putea duce la deces, vătămare corporală sau deteriorarea bunurilor) sau alte 
activități care necesită echilibrul și coordonarea mână-ochi (cum ar fi practicarea sportului sau mersul 
pe bicicletă etc.) până când vă reveniți complet de la orice simptome.

 e Nu utilizați casca până când toate simptomele au dispărut complet timp de câteva ore. Asigurați-vă că 
ați configurat corect casca înainte de a relua utilizarea.

 e Țineți cont de tipul de conținut pe care îl utilizați înainte de apariția oricăror simptome, deoarece puteți 
fi mai predispus la simptome pe baza conținutului utilizat.

 e Consultați un medic dacă aveți simptome grave și / sau persistente.

Leziunea prin stres repetitiv

Utilizarea dispozitivului vă poate răni mușchii, articulațiile sau pielea. Dacă orice parte a corpului 
dumneavoastră devine obosită sau dureroasă în timp ce utilizați casca sau componentele acesteia sau dacă 
simțiți simptome precum furnicături, amorțeală, arsură sau rigiditate, opriți-vă și odihniți-vă câteva ore 
înainte de a o utiliza din nou. Dacă continuați să aveți oricare dintre simptomele de mai sus sau alt tip de 
disconfort în timpul sau după utilizare, opriți utilizarea și consultați un medic.

Șoc electric

Pentru a reduce riscul de electrocutare:

 e Nu modificați și nu deschideți niciuna dintre componentele furnizate.

 e Nu utilizați produsul dacă vreun cablu este deteriorat sau dacă sunt expuse fire.

Dispozitiv deteriorat sau spart

 e Nu utilizați dispozitivul dacă orice piesă este ruptă sau deteriorată.

 e Nu încercați să reparați singur nicio parte a dispozitivului. Reparațiile trebuie efectuate numai de 
Avantis Systems Ltd.

Condiții contagioase

Pentru a evita transferul de afecțiuni contagioase, cum ar fi conjunctivita, nu împărțiți căștile cu
persoane cu afecțiuni contagioase, infecții sau boli, în special ale ochilor, pielii sau scalpului. Casca trebuie 
curățată după fiecare utilizare, cu șervețele antibacteriene nealcoolice, care nu irită pielea și cu
o cârpă uscată din microfibră pentru lentile.

Iritatie de piele

Casca este purtată pe piele și scalp. Nu mai utilizați casca dacă observați umflături, mâncărime, iritații ale 
pielii sau alte reacții ale pielii. Dacă simptomele persistă, contactați un medic.
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EU DECLARATION OF CONFORMITY 
 
Manufacturer:  Name:   Avantis Systems Ltd. 

Address:   Unit 2-3, The Glenmore Centre, Waterwells Business Park, Quedgeley, Gloucester. 
GL2 2AP 

 

Equipment:  Model No:  CVR-155 / CVR-155-A 
Description:  VR Headset  
Report Number:  EMC1612131-01, EMC1612131-02, EMC1612131-03, EMC1612131-04, 

EMC1612131-05, EMC1612131-06, LVD1612132 
 
 
We, Avantis Systems Ltd, declare under sole responsibility that the above referenced product complies with the following 
directives: 
 
• EC Council Directive on electromagnetic compatibility 2014/30/EU, RED Directive2014/53/EU 
• LVD directive 2014/35/EU. 
 
Applicable Standard (s): 
 
The following harmonized standards and normative documents are those to which the product's conformance is 
declared, and by specific reference to the essential requirements of the referenced Directives: 

 
• RE Directive 
 

EN 55022: 2010+AC:2011 
EN 55024: 2010+A1:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3: 2013 
EN 62479: 2010 
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
ETSI EN301 489-1 v 1.9.2 (2011-09) 
ETSI EN301 489-17 v 2.2.1 (2012-09) 
ETSI EN 300 328 V 2.1.1 (2016-11) 

 
General Remarks 
 
The Tests were performed in normal operation mode. The test results apply only to the particular sample tested to the 
specific tests carried out.  
 
This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only. 
The        markings can be affixed on the product after preparation of necessary conformity documentation, as stipulated 
in article 10 of the Council Directive 93/68/EEC 
 
 
Signed on behalf of:   Avantis Systems Ltd 
Place and date of issue:  Gloucester, 1 January 2018 
Name:     Mr. David Mann  
Function:   Director   
 
 
 
Signature: 

Copii complete ale celor mai recente certificate de produse pot fi găsite online:

www.classvr.com/certification



Informații Privind Sănătatea  
și Siguranța
AVERTISMENTE PENTRU SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ: PENTRU A REDUCE RISCUL 
DE VĂTĂMARE PERSONALĂ, DISCONFORT SAU DAUNE MATERIALE, VĂ RUGĂM 
SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ TOȚI UTILIZATORII CĂȘTILOR VR SUNT CONȘTIENȚI DE 
AVERTISMENTE ÎNAINTE DE A LE UTILIZA.

ESTE IMPORTANT SĂ RĂMÂNEȚI AȘEZAT ÎN TIMP CE FOLOSIȚI CASCA, CU 
EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE EXPERIENȚA CONȚINUTULUI NECESITĂ STATUL ÎN 
PICIOARE.

Toate ghidurile, manualele și avertismentele privind sănătatea și siguranța sunt 
actualizate periodic pentru precizie și completitudine. Vă rugăm să vizitați site-ul 
web pentru a vizualiza / descărca

Manuale de utilizare în limbi alternative

www.classvr.com/guide

Ghid de sănătate și siguranță

www.classvr.com/safety

Garanție limitată a produsului

www.classvr.com/warranty

Suport și documentare ClassVR

support.classvr.com

portal.classvr.com

Pentru a accesa portalul online ClassVR accesați


