Headset de Realidade
Virtual e Guia caso
ClassVR Headset Número modelo: CVR-155 / CVR-155A
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www.classvr.com/support
www.classvr.com/safety

Seção 1
A Mala de Armazenamento e Headset
1.1. Conectando o cabo de alimentação a mala de 4 e 8
Abra a mala pressionando os botões de trava para baixo. Conecte o cabo de alimentação
na parte de trás da mala certificando-se de que está totalmente inserida.
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1.2. O Hub USB
O hub USB montado no canto superior esquerdo da mala é usado para carregar cada
headset via os cabos conectados. Quando a unidade estiver carregando, você verá uma luz
verde aparecer no eixo.

1.3. Carregando os Headsets
Para carregar os headsets, coloque-os cuidadosamente de volta na mala, certificando-se
de que o botão liga / desliga do headset esteja voltado para cima e o cabo micro USB esteja
acessível. Em seguida, conecte o cabo à porta micro USB na parte inferior do headset. A luz
acima do conector ficará azul para mostrar que ele está carregando.

Quando os headsets estiverem totalmente carregados, recomendamos desligar a fonte
de alimentação na rede. Certifique-se de que os headsets estejam totalmente carregados
antes do primeiro uso.
Certifique-se de que o botão liga/desliga do headset esteja voltado para cima quando
colocado de volta na mala. Isso garante que o soquete micro USB esteja do lado correto.
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1.4. O Headset ClassVR à Primeira Vista

Controles do teclado
Aumentar o volume
Botão Voltar (mantenha
pressionado para alternar
o modo de exibição)
Botão de energia

Botão Selecionar/Ação
Baixar o volume
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1. Alça de Cabeça

7. Botão de Reset

13. Enchimento Facial

2. Ajuste de Foco

8. Saída de Fone de Ouvido de 3,5 mm

14. Visão a Esquerda

3. Lenco de Limpeza

9. Slot Para Cartão de Memória

15. Sensor de Proximidade

4. Câmera

10. USB A

16. Visão a Direita

5. Caixas de Som

11. Micro USB

6. Microfone

12. Power Light
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1.5. Como Ajustar a Alça de Cabeça

Puxe as alças pelos slots e, em seguida, use
os fechos de velcro para apertar as alças de
modo que o headset se encaixe de forma
segura e confortável na cabeça de cada
aluno.
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1.6. Como Substituir o Enchimento
Puxe o acolchoamento facial de espuma suavemente para longe da caixa de plástico,
de modo que o gancho e o laço a fixação é liberada. Recoloque a espuma na posição
desejada, certificando-se de que o tecido macio está alinhado com as alças de plástico.
Observe que o ClassVR possui um sensor de proximidade entre as duas lentes. Certifiquese de que não está coberto ao ajustar o enchimento facial.

1.7. Como Ajustar o Foco
Para ajustar o foco no headset VR, basta girar a roda para a esquerda ou direita até que
esteja visível a imagem entrar em foco.
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Seção 2
Aprenda o Básico: Como Funcionam os
Headsets ClassVR?
2.1. Ligando Seu Headset
Para ligar o headset ClassVR, basta pressionar e segurar o botão liga / desliga
no lado esquerdo do fone de ouvido por cinco segundos. Você verá o logotipo
ClassVR aparecer seguido pela tela do menu.
Para economizar energia, a tela será desligada quando o headset não estiver em uso.
Simplesmente coloque o headset em seu rosto para ativar o sensor e a tela será ligada
novamente.
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1 Experiências VR Mergulhe sua classe em

uma grande variedade de experiências de
realidade virtual, seja a partir das coleções
fornecidas ou crie as suas próprias usando o
Portal ClassVR.
2 Scanner de Código QR Usado para alternar

rapidamente entre coleções de experiências
de RV.
3 Vista Aumentada Mantenha os alunos

seguros e conscientes de seu ambiente. A
câmera frontal projeta os arredores imediatos
no headset, em tempo real.
4 Wi-Fi Este ícone indica conectividade.
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5 Nível de Bateria Mostrado como uma

porcentagem.
6 Bluetooth Este ícone mostra se o Bluetooth

está habilitado (desabilitado em algumas
regiões).
7 ARC App Carregue atividades de Realidade

Aumentada pré-configuradas.
8 Informação de Dispositivo Exiba rapidamente

informações sobre o headset.
9 Ponto Branco (retículo) Trate este ponto

como sua ferramenta de seleção para
destacar os itens que você deseja abrir.

2.2. Controles de Navegação
Enquanto os alunos estão usando o headset ClassVR e ele não está sendo controlado pelo
professor, eles podem navegar usando simples gestos “selecionar” ou pressionar o botão.

Tapete Deslizante

Afirmativo

Botão
Selecionar/Ação

Para selecionar uma experiência:

Vire sua cabeça para encontrar o ícone que deseja selecionar. Olhe para o ícone. Você
deveria ver um ponto branco na localização do seu olhar.

Mantendo os olhos fixos no ícone, mova sua mão na frente do headset até que você
possa vê-lo na parte inferior da tela. Faça um gesto de seleção com a mão, segurando-a
cerca de 30 cm à frente da câmera. A imagem ficará verde quando seu gesto for
reconhecido. Como alternativa, pressione o botão de seleção no lado esquerdo do
headset ou toque no Tapete deslizante à direita do headset.
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Para voltar à tela do menu:

Enquanto estiver usando o headset, balance a cabeça suavemente de um lado para o outro
ou pressione a parte de trás do botão no lado esquerdo do headset.
Para navegar para a esquerda e para a direita sem virar:

Incline sua cabeça para a esquerda para rolar para a esquerda da tela.
Incline-o para a direita para rolar para a direita.

2.3. Usando Controles em Uma Experiência
Ao Visualizar Uma Imagem 360:

Incline a cabeça para se movimentar
de um lado para o outro, sem se virar.
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Pressione e segure o botão de
seleção para aumentar o zoom.

Durante a exibição de um vídeo 360:
Use o painel deslizante para navegar:

Toque para
pausar ou
retomar.

Deslize para a
frente para pular
30 segundos
para frente.

Deslize para
trás para pular
10 segundos
para trás.

Deslize para
cima para
reiniciar.

Deslize para
baixo para
pular para o
final.

Ao visualizar um modelo 3D:
Use o painel deslizante:

Deslize para cima e para baixo para
alterar o tamanho do modelo.

Deslize para frente e para trás
para girar o modelo.

Use o ARCube para segurar e girar o modelo livremente.

2.4. Para Acessar Experiências de Realidade Virtual
Basta abrir o aplicativo QR Scanner no fone de ouvido e olhar para
o QRKey no plano de aula relevante. Você ouvirá um bipe e as
experiências de RV relacionadas estarão disponíveis.

2.5. Para Acessar Recursos de Realidade Aumentada
Basta abrir o aplicativo QR Scanner no fone de ouvido e olhar para
o QRKey no plano de aula relevante. Você ouvirá um bipe e as
experiências de RV relacionadas estarão disponíveis.
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Seção 3
Informações de Saúde e Segurança
Antes de usar o headset
e

Leia e siga todas as instruções de configuração e operação fornecidas com o heaset.

e

Reveja as recomendações de hardware e software para uso do fone de ouvido. Risco de desconforto
pode aumente se o hardware e o software recomendados não forem usados.

e

Seu headset e software não são projetados para uso com qualquer dispositivo não autorizado,
acessório e/ou software. O uso de um dispositivo, acessório e/ou software não autorizado pode
resultar em ferimentos a você ou outros, podem causar problemas de desempenho ou danos ao seu
sistema e serviços relacionados.

e

Para reduzir o risco de desconforto, ajuste o foco de visualização para cada usuário antes de usar o
headset.

e

Uma experiência confortável de realidade virtual requer um senso de movimento e equilíbrio intacto.
Não use o headset quando estiver cansado; precisa dormir; sob estresse emocional ou ansiedade;
ou quando sofre de resfriado, gripe, dores de cabeça, enxaquecas ou dores de ouvido, pois isso pode
aumentar sua suscetibilidade a efeitos adversos.

e

Recomendamos consultar um médico antes de usar o headset se você estiver grávida, for idosa ou
tiver anomalias da visão binocular ou outras condições médicas graves.

e

Para carregar os headsets, certifique-se de colocá-los dentro da caixa fornecida, com o cabo
USB conectado a cada headset. Quando o estojo é conectado à rede elétrica usando o cabo de
alimentação fornecido, a luz em cada headset deve acender para mostrar que está carregando.
Quando os headsets estão totalmente carregados, recomendamos desligar a alimentação da rede.

Crianças
Os adultos devem se certificar de que as crianças usem o headset de acordo com estes avisos de saúde e
segurança incluindo a garantia de que o headset seja usado conforme descrito na seção Antes de usar o
headset e na seção Ambiente seguro.
Os adultos devem monitorar as crianças que estão usando ou usaram o headset para qualquer um dos
sintomas descritos nestes avisos de saúde e segurança (incluindo aqueles descritos em Desconforto e
estresse repetitivo Seções de lesão), e deve limitar o tempo que as crianças passam usando o headset e
garantir que façam pausas durante o uso.
O uso prolongado deve ser evitado, pois isso pode impactar negativamente a coordenação mão-olho,
equilíbrio e capacidade multitarefa. Os adultos devem monitorar as crianças de perto durante e após o
uso do headset para qualquer diminuição dessas habilidades. Recomendamos que ClassVR seja usada por
não mais do que 15 minutos em qualquer um lição. Sessões curtas de RV são muito envolventes e são a
maneira perfeita de abrir um tópico ou reforçar um ponto-chave. O ClassVR player inclui uma notificação
ao professor quando algum aluno estiver em RV por mais tempo do que o recomendado, que também é o
limite recomendado para crianças por optometristas.

Convulsões
Algumas pessoas (cerca de 1 em 4000) podem ter tonturas graves, convulsões, espasmos oculares ou
musculares ou desmaios provocados por flashes de luz ou padrões, e isso pode ocorrer enquanto estão
assistindo TV, jogando videogame ou experimentando realidade virtual, mesmo que tenham nunca teve

12

uma convulsão e desmaio antes ou não tem histórico de convulsões ou epilepsia. Essas convulsões são
mais comuns em crianças e jovens com menos de 20 anos. Qualquer um que apresentar algum desses
sintomas deve interromper o uso do headset e consultar um médico. Qualquer pessoa que já teve uma
convulsão, perda de consciência ou outro sintoma relacionado a uma condição epiléptica deve consultar
um médico antes de usar o headset.

Precauções gerais
Para reduzir o risco de ferimentos ou desconforto, você deve sempre seguir estas instruções e observar
estas precauções ao usar o headset:

e

Use apenas em um ambiente seguro: o headset produz uma experiência de realidade virtual imersiva
que distrai você e bloqueia completamente sua visão do ambiente real.

e

Esteja sempre ciente de seus arredores antes de começar a usar e ao usar o headset. Tenha cuidado

e

para evitar lesões e permanecer sentado, a menos que sua experiência com o conteúdo exija que você
fique de pé.

e

O uso do headset pode causar perda de equilíbrio.

e

Lembre-se de que os objetos que você vê no ambiente virtual não existem no ambiente real, então não
se sente ou suba sobre eles, nem os use como apoio.

e

Lesões graves podem ocorrer por tropeçar, bater ou bater em paredes, móveis ou outros objetos, então
limpe uma área para uso seguro antes de usar o headset.

e

Tome especial cuidado para garantir que você não esteja perto de outras pessoas, objetos, escadas,
varandas, portas abertas, janelas, móveis, chamas abertas, ventiladores de teto ou luminárias ou outros
itens que você possa esbarrar ou derrubar durante o uso - ou imediatamente depois de usar - o
headset.

e

Remova qualquer risco de tropeçar da área antes de usar o headset.

e

Lembre-se de que, ao usar o headset, você pode não perceber que pessoas podem entrar na sua área
imediatamente.

e

Não manuseie objetos pontiagudos ou perigosos durante o uso do headset.

e

Nunca use o headset em situações que requeiram atenção, como caminhar, andar de bicicleta ou
dirigir.

e

Certifique-se de que o headset esteja nivelado e preso confortavelmente em sua cabeça e que você
veja uma imagem única e nítida.

e

Certifique-se de que quaisquer cabos do fone de ouvido, se usados, não representem risco de tropeçar.

e

Use facilmente o headset para permitir que seu corpo se ajuste; use por apenas alguns minutos de
cada vez no início, e apenas aumente o tempo de uso do fone de ouvido gradualmente à medida que
se acostumar para a realidade virtual. Olhar ao redor ao entrar pela primeira vez na realidade virtual
pode ajudá-lo a se ajustar a qualquer pequena diferença entre seus movimentos no mundo real e a
experiência de realidade virtual resultante.

e

Não use o headset enquanto estiver em um veículo em movimento, como um carro, ônibus ou trem,
pois isso pode aumentar a sua suscetibilidade a sintomas adversos.

e

Faça um intervalo de pelo menos 10 a 15 minutos a cada 30 minutos, mesmo se você achar que não
precisa. Cada pessoa é diferente, portanto, faça pausas mais frequentes e mais longas sem sentir
desconforto. Você deve decidir o que funciona melhor para você.

e

Se estiver usando fones de ouvido, ouvir som em volumes altos pode causar danos irreparáveis à sua
audição. O ruído de fundo, bem como a exposição contínua a altos níveis de volume, podem fazer
os sons parecerem mais baixos do que realmente são. Devido à natureza imersiva da experiência de
realidade virtual, não use o fone de ouvido com o som em um volume alto para que você possa manter
a consciência do que está ao seu redor e reduzir o risco de danos auditivos.
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Desconforto
Interrompa imediatamente o uso do headset se algum dos seguintes sintomas ocorrer: convulsões; perda de
consciência; tensão ocular; olho ou espasmos musculares; movimentos involuntários; visão alterada, turva ou
dupla ou outras anormalidades visuais; tontura; desorientação; equilíbrio prejudicado; coordenação mão-olho
prejudicada; suor excessivo; aumento da salivação; náusea; tontura; desconforto ou dor na cabeça ou nos
olhos; sonolência; fadiga; ou quaisquer sintomas semelhantes ao enjôo.
Assim como acontece com os sintomas que as pessoas podem sentir após desembarcar de um navio de
cruzeiro, sintomas de exposição à realidade podem persistir e tornar-se mais aparente horas após o uso.
Esses sintomas após-uso podem incluir os sintomas acima, bem como sonolência excessiva e diminuição da
capacidade de realizar múltiplas tarefas. Esses sintomas podem aumentar o risco de ferimentos ao realizar
atividades normais no mundo real.

e

e
e
e

Não dirija, opere máquinas ou se envolva em outras atividades visuais ou fisicamente exigentes que
tenham consequências potencialmente graves (ou seja, atividades em que a ocorrência de qualquer
sintoma possa levar à morte, ferimentos pessoais ou danos à propriedade) ou outras atividades que não
sejam prejudicadas equilíbrio e coordenação olho-mão (como praticar esportes ou andar de bicicleta,
etc.) até que você se recupere totalmente de quaisquer sintomas.
Não use o headset até que todos os sintomas tenham desaparecido completamente por várias horas.
Certifique-se de ter configurado corretamente o headset antes de retomar o uso.
Esteja atento ao tipo de conteúdo que você estava usando antes do início de quaisquer sintomas, porque
você pode estar mais sujeito a sintomas com base no conteúdo que está sendo usado..
Consulte um médico se tiver sintomas graves e / ou persistentes.

Lesão por esforço repetitivo
O uso do dispositivo pode causar dores nos músculos, articulações ou pele. Se alguma parte do seucorpo
ficar cansada ou dolorida ao usar o fone de ouvido ou seus componentes, ou se sentir sintomas como
formigamento, dormência, queimação ou rigidez, pare e descanse por várias horas antes de usá-lo
novamente. Se você continuar a ter algum dos itens acima sintomas ou outro desconforto durante ou após o
uso, interrompa o uso e consulte um médico.

Choque elétrico
Para reduzir o risco de choque elétrico:

e

Não modifique ou abra nenhum dos componentes fornecidos.

e

Não use o produto se algum cabo estiver danificado ou se algum fio estiver exposto.

Damaged or broken device
e

Dispositivo danificado ou quebrado.

e

Não tente reparar nenhuma parte do seu dispositivo por conta própria. Reparos só devem ser feitos pela
Avantis Systems Ltd

Condições contagiosas
Para evitar a transferência de condições contagiosas como conjuntivite (olho rosa), não compartilhe o
headset com pessoas com condições contagiosas, infecções ou doenças, principalmente dos olhos, pele ou
couro cabeludo. O headset deve ser limpo entre cada uso com lenços antibacterianos não-alcoólicos que
não agridem a pele e com um pano de microfibra seco para as lentes.

Irritação na pele
O headset é usado próximo à pele e ao couro cabeludo. Pare de usar o fone de ouvido se notar inchaço,
coceira, irritação na pele ou outras reações na pele. Se os sintomas persistirem, consulte um médico.
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EU DECLARATION OF CONFORMITY
Manufacturer:

Name:
Address:

Avantis Systems Ltd.
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: Cópias completas
Mr.da
David
Mann
certificação
de
Function:
Director

produto mais recente podem
ser encontradas online:

www.classvr.com/certification
Signature:

Informações de saúde e segurança
AVISOS DE SAÚDE E SEGURANÇA: PARA REDUZIR O RISCO DE LESÕES PESSOAIS,
DESCONFORTO OU DANOS À PROPRIEDADE, ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS
USUÁRIOS DOS AURICULARES ESTÃO CIENTES DOS AVISOS ANTES DE
UTILIZÁ-LOS.
É IMPORTANTE PERMANECER SENTADO DURANTE O USO DO HEADSET, A
MENOS QUE SUA EXPERIÊNCIA DE CONTEÚDO REQUER ESTÁ.
Todos os guias, manuais e avisos de saúde e segurança são atualizados
periodicamente para precisão e integridade. Visite nosso site para visualizar / fazer
download:

Manuais do usuário em idiomas alternativos
www.classvr.com/guide

Orientação de saúde e segurança
www.classvr.com/safety

Garantia Limitada do Produto
www.classvr.com/warranty

Suporte e documentação ClassVR
support.classvr.com

Para acessar o portal online ClassVR vá para:
portal.classvr.com

