
                        Návod k použití sady SenseMax VR Pleasure Set Lite

                                            Začínáme se SENSEMAX 

Stažení aplikace 

1. Stáhněte si aplikaci Sense Lovers v mobilním telefonu na www.sensemax.net.
2. Nastavte  účet  pomocí  e-mailové  adresy  a  hesla.  Na  další  obrazovce  obdržíte

potvrzení e-mailu se spouštěcím kódem. 

Aplikace je  kompatbilní  s  většinou zařízení  Android a iOS.  Pro optimální  prohlížení  při
použití soupravy SenseMax VR, použijte mobil s velikostí obrazovky mezi 5 a 5,7 palce.

Synchronizujte SenseTube 

1. Zkontrolujte,  zda  je  SenseTube  v  pohotovostním  režimu.  Můžete  zkontrolovat
stisknutím prostředního tlačítka. Blikání indikuje, že je v pohotovostním režimu.

2. Zapněte  Bluetooth  na  svém mobilním zařízení.  SenseTube se  zobrazí  ve  vašem
seznamu zařízení. Vyberte jej pro synchronizaci. 

3. Otevřete aplikaci. Zvolte vás, poté vyberte „mé zařízení“. Aplikace vyhledá zařízení.
SenseTube se zobrazí ve vašem seznamu zařízení. Vyberte jej pro synchronizaci.

Spuštění videa Videa 
můžete sledovat buď v režimu přehrávání (2D, bez brýlí VR) nebo v režimu přehrávání VR
(3D, pomocí brýlí VR). 

V režimu přehrávání VR: 
1. Vyberte video ze seznamu „videozáznamy“ nebo „oblíbené“ a poté vyberte možnost

„přehrát VR“. Na obrazovce se zobrazí řádek. Umístěte mobilní telefon do VR brýlí a
upravte zařízení tak, aby bylo zarovnáno se značkou na brýlích.

2. Nasaďte brýle Sense VR a otočte se a najděte znaky pro spuštění videa. Nejlepší je
podívat se dolů na podlahu, když to děláte. 

Pro režim přehrávání: 
1. Vyberte  video  ze  seznamu  „videoklipy“  nebo  „oblíbené“  a  vyberte  možnost

„přehrát“.
2. Mobil umístěte tak, abyste mohl pohodlně sledovat videa. 

Ovládejte svůj SenseTube 

Nastavení rychlosti intenzity: 
Rychlost můžete zvýšit nebo snížit stsknutm tlačítek + a - na SenseTube. 

Změna vibračních režimů: 
Stiskněte prostřední tlačítko režimu na SenseTube. Změna pohledu a úhlu videa: Stiskněte
tlačítko „Max“ na SenseTube. To vám umožní měnit vaše polohu při interakci s videem.
Pokud  stisknete  tlačítko  „Mode  (režim)“,  zablokujeiodemkne  váš  aktuální  režim/úhel
zobrazení. 

Ukončení videí: 
Stiskněte tlačítko Max na 3-5 sekund. Tím se video ukončí. 



Chcete-li vytvořit vlastní seznam videí: 
Zvolte ikonu „Oblíbené položky“ pod videem. Toto přidá video do oblíbených a vytvoří
seznam přehrávání. 


