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OHUTUSNÕUDED OHUTUSNÕUDED 

 
Toote ohutu kasutamine 

 
HOIATUS: Tutvuge enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt selle 

kasutusjuhendiga. Ohutusnõuete ja kasutusjuhendi juhendite eiramine võib 

põhjustada tõsiseid vigastusi. Hoidke juhend alles et seda vajadusel edaspidi 

lugeda. 

 

Sobivus kasutajale 

Virtuaalreaalsusseadmete kasutamine ei sobi kõigile. Seadme kasutamine võib põhjustada 

peapööritust, meeltesegadust, desorienteeritust ning muid sümptomeid. Kui kahtlete kas 

seadme kasutamine on teile ohutu, konsulteerige eelnevalt oma arstiga.  

Üldjuhul Freely VR seade EI OLE SOBIV rasedatele, kõrge vererõhuga, merehaigusega, 

sisekõrva infektsiooniga, samuti klaustrafoobiat põdevatele isikutele. Samuti ei ole seade 

sobiv, kui teil oli hiljuti ükskõik milline operatsioon, kui teil on binokulaarne nägemishäire, 

südamehäired, psühhoos, epilepsia, või ükskõik milline muu füsioloogiline või 

psühholoogiline häire mis võib vallandada ohtlikke emotsioone, käitumist või atakke, 

põhjustades strukturaalset või füüsilist kahju või surma.  

 

KONSULTEERIGE KINDLASTI ARSTIGA enne Freely VR seadme kasutamist, kui: 

Teil on kunagi olnud, või esinevad jätkuvalt, epilepsia sümptomid, nagu näiteks tugev 

peapööritus, tedvusekaotus, haigushood või teadlikuskadu. Sellisel juhul küsige kindlasti nõu 

oma arstilt, enne Freely VR seadme kasutamist. Läbi seadme kuvatav võib sisaldada vilkuvaid 

kujutisi ja korduvaid jadasid, mis võivad esile kutsuda haigushoo, seda isegi juhul kui teil 

varem haigushoogusid esinenud ei ole. Kui kannate siiratud meditsiiniseadet, näiteks 

südamestimulaatorit, võivad raadiolained seadme normaalset tööd segada.  

 

Alaealised 

Kui seadet kasutavad alaealised (vanuses 14 – 18), peab seadme kasutamist kontrollima 

täiskasvanu. Seadet ei ole soovitatav lasta kasutada noorematel kui 14 aastased, kuna see 

võib mõjutada silma-käe koordinatsiooni, tasakaalu ning korraga mitme tegevuse 

sooritamise võimet.  

Freely VR seadmel on väikeseid osi, mida hoiavad koos 6 kruvi. Kontrollige et kruvid oleksid 

korralikult kinnitunud ning väikesed osad ei kukuks väikeste laste käeulatusse- lämbumisoht! 

Seadet EI OLE LUBATUD avada. Seadme avamisel võib selle töökvaliteet väheneda, samuti 

kaotab seade kruvide avamisel garantii. 

 

Ohutu kasutamine 

Seadme kasutamisel on nägemisväli täielikult kaetud, ning kasutades kõrvaklappe on 

ümbruses toimuva kuulmine vähenenud. Seetõttu on kasutaja kohustus valida seadme 

kasutamiseks koht mis oleks ohutu ja takistustevaba. Soovitame kasutada seadet, istudes 

kontoritoolil mida saab vabalt 360˚ pöörata. 

! 

Tee iga 10 minuti 

järel paus 

Kasuta ainult 

istudes 

Lõpeta kasutamine kui 

tunned end halvasti 

Hoidu pea 

äralöömisest 

Tee iga 10 minuti 

järel paus 

Ära unusta 

ümbritsevat 

Kasuta piisavalt 

avaras ruumis 
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OHUTUSNÕUDED TOOTJA JA TARBIJA  VASTUTUS 

 
Ohutu kasutamine 

Seadme ohutuks kasutamiseks ÄRGE: 

 

Ärge kasutage seda keskkonnas mis võib vajada teie äkilist tähelepanu; 

Ärge kasutage seda väikeste laste ligiduses. 

Käituge seadet kasutades JÄRGNEVALT:  

Kasutage seadet ainult istudes; 

Kasutage seadet ainult siseruumidses. Kasutades seadet ühistranspordis, tehke seda ainult 

istudes ning piisavalt vaikse heliga, et kuuleksite vajadusel ohuteateid; 

Kasutage piisavalt avaras ruumis kus poleks ohuallikaid, näiteks teravaid esemeid, rõdusid, 

treppe ja kergeltpurunevaid esemeid; 

Pidage iga 10 minuti seadme kasutamise järel 10 minutiline paus, eemaldades selleks ajaks seadme; 
Oodake peale seadme kasutamist vähemalt 30 minutit, enne kui kasutate ükskõik milliseid 

masinaid või juhite autot; 

Hoidke helitugevus ohutul tasemel. Pikaajaline valju heli kuulamine võib kõrvu kahjustada, 

põhjustada vähenenud kuulmist või kuulmiskadu; 

Kontrollige et nutitelefon oleks seadmega äpi kaudu korrektselt ühendatud, sellega väldite 

visuaalset konflikti ning visuaalselt tekitatud sümptomeid, nagu näiteks peavalud ja iiveldus; 

Hoidke seade kaitstuna otsese päikesevalguse eest. 

 

PEATAGE SEADME KASUTAMINE KOHESELT, kui teil tekivad ükskõik millised järgnevatest 

sümptomitest: haigushoog, teadvuskadu, silmade väsimus, silma või lihase tõmblused, 

tahtmatud liigutused, muutunud, udune või topeltnägemine või muud nägemishäired, 

uimasus, meeltesegadus, tasakaaluhäired, silma-käe koordinatsioonihäired, suurenenud 

higistamine või süljeeritus, iiveldus, peapööritus, ebamugavustunne või valu peas või 

silmades, unisus, väsimus, või muud merehaiguse sarnased sümpromid.  

 

ÄRGE KASUTAGE SEADET kui juhite sõidukit, kasutate masinaid või muu tegevuse ajal mis 

nõuab tähelepanu ja võib põhjustada tõsiseid tagajärgi või vigastuste ja surma ohtu või vara 

rikkumist. Ärge tegelege tasakaalu ja koordinatsiooni nõudvate tegevustega (näiteks sport, 

jalgrattasõit jne), enne kui seadme kasutamisest tekkinud ükskõik millised sümptomid on 

täielikult kadunud.  

 

ÄRGE KASUTAGE SEADET MINGIL JUHUL kui olete ükskõik milliste uimastavate ainete, 

sealhulgas alkohol, mõju all; kui olete uimastavate ainete, sealhulgas alkohol, mõjust 

taastumas; kui teil on kõhutõbi või viirus; kui kannatate stressi või ükskõik millise muu 

füsioloogiline või psühholoogiline häire all mis võib vallandada ohtlikke emotsioone, 

käitumist või atakke, põhjustades strukturaalset või füüsilist kahju või surma. 

Tootjavastutus 

Välja arvatud tootja poolt Freely VR seadmele toodetu, ei vastuta Proteus VR Labs Ltd 

Freely VR seadmega ühendatud nutitelefonide, tahvelarvutite või muude seadmete 

ega nende programmide eest. Tootja ei vastuta kolmandate osapoolte toodete, nii 

otse avaldaja portaalist alla laetud kui edasimüüjate portaalides seadmega seotud 

programmide eest.  

 

Tarbijavastutus 

Freely VR tooteid ostes ja alla laadides nõustub tarbija järgnevate tingimustega:   

Tarbija on toote kasutamiseks sobivas eas. 

Tarbija ei levita ega jaga täiskasvanutele mõeldud toodet ebasobivas vanuseklassis olevate 

isikutega. Mõned tooted võivad olla hirmutavad ning ei sobi närvilisusele kalduvatele 

isikutele. Enne toodete ostu ja allalaadimist peab kasutaja vastava toote hoiatuste ning 

kasutustingimustega nõustuma.  
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SEADME KASUTAMINE 

 
1: Nõuded nutitelefonile 

              SEADME KASUTAMINE  

2: QR koodi skanneerimine 

 

a. Freely VR seadet saab kasutada nii iOS kui Android nutitelefonidega. 

Seadmega sobivate nutitelefonide nimekirja leiate aadressilt: 
htp://www.freelyvr.com/is-my-phone-virtual-reality-compaible/ 

 

b. Parimaks kasutustulemuseks soovitame suurema ekraani ning võimsa     

                        protsessoriga nutitelefone. Optimaalne ekraani suurus on 120mm x 70mm; 

 
 

 
 

 
c. Nutitelefoni suurus: seadmele sobivad nutitelefonid maksimaalselt 

mõõtmetega 150mm x 95mm ning mitte sügavamad kui 10mm. Freely VR 

seade ei sobi nutitelefonidele mis on väiksemad kui 135mm x 50mm; 

 

 
 

 
 

d. Enne nutitelefoni Freely VR seadmega ühendamist soovitame 

eemaldada kõik telefoni lisad, näiteks kaitsekaaned.  

a. Avage oma äpipood (näiteks Play Store, Apple App Store või 
Windows Store), leidke programm Q‘-s anner , installeerige ja 

avage see. Soovitame Androidile äppi Q‘ code reader  ning 

Applele Q‘ Code Reader and S anner ; 
 

b. Skanneerige juhendi lehekülje 10 allosas toodud Freely VR QR kood. Kood on 

olemas ka seadme karbil. Koodi skanneerimise juhendi leiate leheküljelt 10; 

 

c. Peale koodi skanneerimist olete ühendatud Freely VR veebilehega. Järgige oma 

nutitelefoni ja Freely VR seadme ühendamiseks kuvatavaid juhtnööre; 

 

d. Klikkige ühendusprotsessi lõpus oranzile nupule Card oard App  ning 

installeerige äpp. Lisainformatsioon juhendi leheküljel 11; 

 

e. Laadige alla teisi VR Apps valikuid ning nautige virtuaalset reaalsust! 

http://www.freelyvr.com/is-my-phone-virtual-reality-compaible/
http://www.freelyvr.com/is-my-phone-virtual-reality-compaible/
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SEADME KASUTAMINE SEADME KASUTAMINE 

 
2: QR koodi skanneerimine 

 
a. QR koodi skanneerimiseks avage kõigepealt oma QR scanner äpp. Asetage 

telefon nii, et kaamera oleks koodile fokusseeritud ning see täidaks ekraanil 

märgitud ala. Koodi ei ole vajalik pildistada, äpp tuvastab koodi ning liigub 

automaatselt äpile või kuvab avamiseks valiku open link . 

 
 

 
 

b. Skanneerige allolev QR kood liikumaks Freely VR veebilehele ning kalibreerige 

oma nutitelefon vastavalt juhistele. Seejärel klikkige oranzile valiknupule 

Card oard App . Vajadusel avage see valikus Google Play  või Apple App store . 

 

 
c. Valikus Card oard App  peate seadmes äppide kasutamiseks skanneerima oma 

seadme unikaalse QR koodi. Selleks skanneerige alljärgnev Freely VR QR kood. 

Kui kuvatakse teade onne ion error , kontrollige internetiühendust ning 

proovige uuesti. Eduka skanneerimise puhul kuvatakse teade Viewer  Identified . 
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SEADME KASUTAMINE SEADME KASUTAMINE 

 
3: Nutitelefoni kasutamine Freely VR seadmega 

 
a. Avage Freely VR seade, tõmmates avamisnuppu enda poole; 

 

 
 

 

b. Vajutage seadme telefonihoidiku avamiseks seadme esiküljel olevat nuppu; 

 
c. Asetage nutitelefon seadmesse nagu joonisel näidatud. Joondage ekraanilolev 

horisontaaltelg Freely VR seadme liuguri oranzide joonte järgi; 

 

 
 

d. Lükake kinnitus telefoni ümber nii et see oleks kindlalt kohale 

kinnitunud; 
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SEADME KASUTAMINE SEADME KASUTAMINE 

 
e. Kontrollige et telefoniekraanil kuvatav horisontaaltelg oleks samal joonel 

seadme põhiosa oranzi joonega (läätsede vahel). Kui see nii ei ole, lõdvendage 

kahte tagumist kruvi (Ettevaatust! Ärge keerake neid täielikult välja!), ning 

libistage plastikosa vastavalt vajadusele paremale või vasakule. Kinnitage 

seejärel taas kruvid korralikult.  

 

 
 

 

4: Nutitelefoni seadistamine  
 

a. Liigutage vajadusel kinniteid, et need ei blokeeriks kõrvaklappe või USB porti. 

(lõdvendage või pingutage vastavalt kruvisid); 

b. Sulgege Freely VR seade: tõmmake avamisnuppu enda poole 

ning sulgege seade ümber nutitelefoni; 

 

 

c. Kontrollige et nutitelefon oleks korralikult kinnitatud. Kontrollige et lukusti 

oleks korralikult kinni ning nutitelefon ei liiguks kohalt. Freely VR seade peab 

olema tugevalt nutitelefoni külge kinnitatud, kuid mitte nii tugevasti et 

telefoni kahjustada.  
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SEADME KASUTAMINE 
                                                                            

 

5: Sobitage Freely VR pähe 

 

Kohandage kinnitusrihma nii, et Freely VR seade oleks pea ümber mugav. SOOVITUS: 

udususe vältimiseks soojendage enne kasutamist läätsi fööniga 15 sekundit (ärge hoidke fööni 

liiga ligidal!). 
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