
Si vous portez des lunettes, faites attention au moment 
de mettre le casque en place. Certaines paires de lunettes 
pourraient ne pas convenir ou créer une gêne. Si tel est le cas, il 
est recommandé d’utiliser des lentilles de contact.

7.  Utilisez la molette sur le dessus du casque pour ajuster 
l’écart pupillaire. Ajustez les lentilles pour que leur 
écartement corresponde à la distance entre vos yeux 
afin d’avoir le plus grand champ de vision possible.

8.  Utilisez les molettes sur chaque côté du casque 
pour ajuster le point de convergence. Tournez-les 
simultanément pour augmenter la netteté de l’écran.

9.  Certaines applications nécessitent l’utilisation de 
l’appareil photo. Faites glisser le couvercle situé sur le 
devant du casque pour découvrir l’objectif.

10.  Certaines applications nécessitent une interaction en 
touchant l’écran . Utilisez le bouton d’action situé sur le 
dessus du casque .

11.  Faites une pause de 10 à 15 minutes toutes les 30 
minutes d’utilisation.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Précautions générales : 
• Consultez votre médecin avant d’utiliser le casque si vous 
êtes enceinte, âgé, si vous avez des anormalités de vision 
binoculaire connues ou des troubles psychiatriques, ou 
bien si vous souffrez de problèmes cardiaques ou de tout 
autre problème de santé sérieux.

•  Afin de profiter d’une expérience de réalité virtuelle 
agréable, vous devez avoir un sens de l’équilibre et des 
mouvements tout à fait fonctionnels. N’utilisez pas 
le casque lorsque vous : êtes fatigué, avez besoin de 
sommeil, êtes ou avez récemment été sous l’influence 
de l’alcool ou de drogues, avez des problèmes digestifs, 
subissez un stress émotionnel ou de l’anxiété, souffrez 
de grippe, de mal de tête, de migraine ou avez mal aux 
oreilles, car l’appareil augmente la susceptibilité aux 
effets indésirables.

•  N’utilisez le casque que dans un environnement sûr. Le 
casque crée une expérience de réalité virtuelle immersive 
qui vous distrait et entrave totalement votre vision sur 
votre environnement réel. Prenez toujours conscience 
de votre environnement avant et lors de l’utilisation du 
casque. Soyez prudent afin d’éviter les blessures.

•  L’utilisation du casque peut causer une perte d’équilibre.

•  Ne portez jamais le casque dans des situations qui 
nécessitent votre attention, telles que la marche à pied, la 
pratique du vélo ou la conduite d’un véhicule.

•  N’utilisez pas le casque lorsque vous êtes à bord d’un 
véhicule en mouvement tel qu’une voiture, un bus ou 
un train, car cela augmente votre susceptibilité aux effets 
indésirables.

•  Faites une pause de 10 à 15 minutes toutes les 30 
minutes d’utilisation, même si vous pensez que cela n’est 
pas nécessaire. Chaque personne est différente, c’est 
pourquoi vous devez faire des pauses plus fréquentes et 
plus longues si vous ressentez un inconfort. Vous devez 
décider de ce qui est le mieux pour vous.

•  Le casque ne devrait pas être utilisé par les enfants sans 
la supervision d’un adulte.

Crises :
Si vous avez déjà eu ou si vous présentez actuellement 
des symptômes d’épilepsie tels que des vertiges intenses, 
des évanouissements, des crises ou des pertes de 
connaissance, vous devriez consulter un médecin avant 
d’utiliser ce produit. Les images vues par l’intermédiaire 
de ce casque peuvent inclure des images clignotantes et 
des séquences répétitives qui peuvent causer des crises 
même chez les personnes qui n’en ont jamais expérimenté 
par le passé.

Arrêtez immédiatement de jouer et consultez un 
médecin si vous expérimentez l’un de ces symptômes. 
Les parents devront guetter et rechercher chez leurs 
enfants l’apparition de ces symptômes. Les enfants et les 
adolescents expérimentent ces crises plus fréquemment 
que les adultes.

Garantie
Emerge Technologies, Inc. L’information  complète 
de l’énoncé de la garantie limitée concernant les 

GETTING STARTED
Device Features

1.  Using an IOS or Android device, go to the Apple App 
Store or Google Play Store to download the Google 
Cardboard app. Once downloaded, open the app. 
When it prompts you to scan a QR code to setup 
your device for your viewer, scan the code below. 
You may need to re-scan QR code. It should register 
as “Utopia 360”. 

2.  See quick start guide for a list of recommended apps

3.  Once downloaded, open the app. Some apps will not 
default into split screen VR mode. You may need to go 
to the app settings to turn this on. It should look like 
the image below:

4.  Open the cover to the VR goggles and insert your 
device into the retractable cradle. It is recommended 
to remove the phone case for best fit.

 

  
  If cushion tabs interfere with volume or power buttons, 

remove and replace with the extra tabs provided. 

5.  If using with headphones or a charge cable  
(not included), plug these in before closing the cover.

6.  Put on the headset and adjust the straps for comfort

ETVR, EUVR

USER MANUAL
Emerge on an exchange basis, and will be either new 
or refurbished to be functionally equivalent to new. If 
Emerge is unable to repair or replace the product, Emerge 
will, at its option, refund or credit the current value of 
the product at the time the warranty claim is made or 
substitute an equivalent product. 

Notwithstanding any other provision contained herein, 
this limited warranty does not cover any damage to a 
product that results from improper installation, accident, 
abuse, misuse, natural disaster, insufficient or excessive 
electrical supply, abnormal mechanical or environmental 
conditions, or any unauthorized disassembly, repair, or 
modification. This limited warranty also does not apply 
to any product on which the original identification 
information has been altered, obliterated or removed, has 
not been handled or packaged correctly, has been sold as 
secondhand or has been resold contrary to the US export 
regulations. This limited warranty covers only repair, 
replacement, refund or credit for materially defective 
products that are manufactured by Emerge, as provided 
above. Emerge is not liable for, and does not cover under 
warranty, any loss of data or any costs associated with 
determining the source of system problems or removing, 
servicing or installing Emerge products. This warranty 
excludes third party software, connected equipment 
or stored data. In the event of a claim, Emerge’s sole 
obligation shall be replacement of the hardware; under 
no circumstances will Emerge be liable in any way for 
damages, including any lost profits, lost savings or other 
incidental or consequential damages arising out of the 
use of, or inability to use, such product.

Duration of Warranty:
The duration of the warranty is indicated on the product 
packaging. Certain Emerge products specify a warranty 
of either one year from the time of purchase or a 
“Lifetime Warranty.” The Lifetime Warranty lasts during the 
serviceable life of the product, which is the period during 
which all product components are available.

Product Repair or Replacement:
If you believe that your product meets the criteria 
for warranty replacement, please contact  Emerge 
Technologies at:

877-499-6072  
support@myretrak.com 

1431 Greenway Drive, Suite 800 Irving, Texas 75038 
(Please be prepared to provide proof of purchase.)

This limited warranty applies only to the original end user 
customer of the product for so long as the original end 
user customer owns the product. This limited warranty is 
nontransferable.

THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL 
OTHERS INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE AND EXCLUDES ALL INCIDENTAL, 
CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, EXEMPLARY OR SPECIAL 
DAMAGES.

Some states do not allow limitations on how long an 
implied warranty lasts or the exclusion or limitation of 
incidental or consequential damages, so these limitations 
may not apply to you. This warranty gives you specific 
legal rights that may vary from state to state.

FCC Warning
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired 
operation. Any changes or modifications to device will 
void the user’s authority to operate the device. 

Battery Warning
The battery should be disposed of according to local 
regulations. Do not dispose of the battery in fire, as it may 
cause an explosion.
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If wearing glasses, be careful when putting on headset. Some 
glasses may not fit or be uncomfortable. If this occurs, it is 
recommended to use contacts.

7.  Use the wheel on the top of the headset to adjust the 
interpupillary distance. Adjust the lenses to fit the  
distance between the eyes for maximum field of view.

8.  Use the knobs on the sides of the headset to adjust the 
focal point. Turn both at the same time to make the 
screen sharper.

9.  Some apps require the use of the device’s camera. Slide the 
cover on the front of the headset to expose the camera. 

10.  Some apps require interaction by touching the 
screen. Use the action button located on the top of 
the headset.

11. Take a 10-15 minute break every 30 minutes.

HEALTH & SAFETY
General Precautions: 
•  Consult your doctor before using the headset if you are 

pregnant, elderly, have pre-existing binocular vision ab-
normalities or psychiatric disorders, or suffer from a heart 
condition or other serious medical condition.

•  A comfortable virtual reality experience requires an 
unimpaired sense of motion and balance. Do not use 
the headset when you are: Tired; need sleep; under the 
influence of alcohol or drugs; hung-over; have digestive 
problems; under emotional stress or anxiety; or when 
suffering from cold, flu, headaches, migraines, or  
earaches, as this can increase your susceptibility to 
adverse symptoms. 

•  Use only in a safe environment. The headset produces an 
immersive virtual reality experience that distracts you 
from and completely blocks your view of your actual 
surroundings. Always be aware of your surroundings 
before use and while using the headset. Use caution to 
avoid injury. 

•  Use of the headset may cause loss of balance.

•  Never wear the headset in situations that require  
attention, such as walking, bicycling, or driving.

•  Do not use the headset while in a moving vehicle such as 
a car, bus, or train, as this can increase your  susceptibility 
to adverse symptoms.

•  Take at least a 10 to 15 minute break every 30 minutes, 
even if you don’t think you need it. Each person is different, 
so take more frequent and longer breaks if  you feel 
discomfort. You should decide what works best for you.

•  Headset should not be used by children without adult 
supervision

Seizures:
If you have ever had, or currently live with, symptoms of 
epilepsy such as severe dizziness, blackouts, seizures or 
loss of awareness, you should see a doctor before using 
this product. The content viewed through the headset 
may include flashing images and repetitive sequences, 
which could cause seizures, even in those who have never 
experienced seizures in the past.

Immediately stop playing and consult a doctor if you  ex-
perience any of these symptoms. Parents should watch for 
or ask their children about the above symptoms. Children 
and teenagers are more likely than adults to experience 
these seizures.

Warranty
Emerge Technologies, Inc. Limited Warranty Statement 
complete information regarding Emerge’s warranties is 
listed below. 

EMERGE TECHNOLOGIES, INC. (“Emerge”) warrants to the 
original end user customer of its products specified below 
that its products are free from Material Defects as defined 
herein. Subject to the conditions and limitations set forth 
below, Emerge will, at its option, either repair or replace 
any part of its products that prove materially defective by 
reason of improper workmanship or materials. Material 
Defects are herein defined as non-cosmetic defects in 
a product’s materials and workmanship which cause a 
malfunction in the product during proper use. Repaired 
parts or replacement products will be provided by 

MISE EN ROUTE

Caractéristiques de l’appareil

1.  Pour les appareils Android, rendez-vous sur Google Play 
Store pour télécharger l’application Google Cardboard. 
Après l’avoir téléchargée, lancez-la. Lorsqu’elle vous 
demande de scanner un QR code afin de configurer 
votre appareil pour votre visionneuse, scannez le code 
ci-dessous. Vous devriez voir apparaître « Utopia 360 ».

2.  Pour iOS, la configuration doit être effectuée pour 
chacune des applications.

3.  Voir le guide de démarrage rapide pour obtenir une liste 
des applications recommandées

4.  Ouvrez le couvercle des lunettes de RV et insérez votre 
appareil dans le support rétractable. Il est recommandé 
d’enlever la coque du téléphone pour un meilleur 
ajustement.

Si les coussinets gênent les boutons du volume ou de mise 
en marche, enlevez-les et remplacez-les par les coussinets 
de rechange fournis.

5.  Si vous utilisez des écouteurs ou un câble de 
rechargement (non fournis), connectez-les avant de 
refermer le couvercle.

6.  Enfilez le casque et ajustez les sangles pour plus de confort

MANUEL UTILISATEUR
garanties de Emerge est énumérée ci-dessous. EMERGE 
TECHNOLOGIES, INC. («Emerge») garantie que le 
consommateur et l’utilisateur original de ses produits 
spécifiés ci-dessous sont libres de Défauts de matériaux 
tel que défini à la présente. Sujet aux conditions et 
limitations énumérées ci-dessous, Emerge pourra, à 
sa discrétion, réparer ou remplacer toute partie de 
ses produits qui ont réellement un défaut matériel en 
raison de main d’ouvre ou de matériaux impropres. 
Les Défauts de matériaux sont définis à la présente 
comme des défauts non cosmétiques dans les matériaux 
d’un produit ou la main d’oeuvre qui pourrait causer 
un mauvais fonctionnement du produit durant une 
utilisation adéquate. Les parties réparées ou les produits 
de remplacement seront fournis par Emerge sur un base 
d’échange et seront soient neufs ou réusinés pour être 
fonctionnellement équivalent à un neuf. Si Emerge est 
incapable de réparer ou de remplacer le produit, Emerge 
pourra, à sa discrétion, rembourser ou créditer la valeur 
actuelle du produit au moment de la réclamation de 
garantie ou substituer un produit équivalent. Exceptions à 
la Garantie Nonobstant toute autre stipulation contenue 
à la présente, cette  garantie limitée ne couvre aucun 
dommage qui résulte d’une installation inadéquate, d’un 
accident, d’un abus, d’un désastre naturel, de variation 
électrique, de condition mécanique ou environnementale 
anormale, ou tout autre désassemblage, réparation 
ou modification non autorisé. Cette garantie limitée 
ne s’applique également pas à tout produit sur lequel 
l’information d’identification original a été altéré, 
modifié ou retiré, qui n’a pas été manipulé ou emballé 
correctement, qui a été revendu comme usagé ou qui 
a été revendu en contravention à la réglementation 
d’exportation des États-Unis. Cette garantie limitée 
couvre seulement la réparation, le remplacement, le 
remboursement ou le crédit pour les produits défectueux 
matériellement qui sont manufacturés par Emerge, tel 
que stipulé ci-dessus. Emerge n’est pas responsable et ne 
couvre pas la perte de données ou tout frais relatif à la 
détermination de la source du problème du système ou 
le retrait, le service ou l’installation de produits Emerge. 
Cette garantie exclut le logiciel d’un tiers, l’équipement 
connecté ou les données stockées. Dans l’éventualité 
d’une réclamation, la seule obligation de Emerge sera 
le remplacement du logiciel; en aucune circonstance, 
Emerge ne sera responsable des dommages, incluant 
toute perte de profits, d’économies ou autre dommage 
accidentel ou consécutif à l’utilisation ou l’incapacité à 
utiliser un tel produit. 

Durée de la garantie:
La durée de la garantie est indiquée sur l’emballage du 
produit. Certains produits Emerge spécifient une garantie 
d’un an à partir de la date d’achat ou une « Garantie à 
vie ». La Garantie à vie dure pendant la vie durable du 
produit, ce qui est la période durant laquelle tous les 
composants du produit sont disponibles. 

Réparation du produit ou remplacement:
Si vous croyez que votre produit correspond aux critères 
de la garantie de remplacement, veuillez contacter 
Emerge Technologies au: 

877-499-6072  
support@myretrak.com 

1431 Greenway Drive, Suite 800 Irving, Texas 75038 
(Soyez prêt à fournir une preuve d’achat).

Cette garantie limitée s’applique seulement au client-
utilisateur original du produit tant et aussi longtemps 
qu’il possède le produit. Cette garantie limitée n’est pas 
transférable.

CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTES LES AUTRES 
GARANTIES INCLUANT LA GARANTIE IMPLICITE DE LA 
MACHANDISABILITÉ ET L’ENTRAÎNEMENT À DES FINS 
D’UTILISATION PARTICULIÈRE ET EXCLUT TOUT DOMMAGE 
ACCIDENTEL, CONSÉCUTIF, PUNITIF, EXEMPLAIRE OU 
SPÉCIAL.

Certains états ne permettent pas les limitations pour 
la durée de la garantie ou l’exclusion ou la limitation 
des dommages accidentels ou consécutifs, alors ces 
limitations pourraient ne pas s’appliquer à votre situation. 
Cette garantie vous octroie des droits légaux qui peuvent 
varier selon les états.

Avertissement de la FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles 
de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux 
conditions suivantes : ( 1 ) ce dispositif ne peut pas causer 
d’interférences nuisibles et ( 2 ) cet appareil doit accepter 
toute interférence reçue, y compris les interférences 
qui peuvent causer un mauvais fonctionnement . Toute 
modification apportée à dispositif annule l’autorité de 
l’utilisateur à utiliser l’appareil.

Avertissement de batterie
La batterie doit être éliminé conformément aux 
réglementations locales . Ne jetez pas la batterie au feu , 
car il peut provoquer une explosion.
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BLUETOOTH OVLADAČ  
Ovladač je přiložen pouze u modelu ETVRC 
Pozn.: Ne všechny aplikace jsou kompatibilní s 
Bluetooth ovladačem. Navštivte www.myretrak.com/vr 
pro kompletní seznam doporučených aplikací.

Přehled tlačítek

1.  Vyjměte kryt na spodní straně ovladače a vložte dvě 
AAA baterie (nejsou obsahem balení).

2. Zapněte ovladač podržením tlačítko ON/OFF po dobu 
tří sekund. Opakujte pro vypnutí.

3.  Při prvním použití začne ovládat blikat. To znamená, že 
je připraven na párování s vaším zařízením. Na vašem 
zařízení vyhledejte Bluetooth zařízení v okolí a zvolte 
„Utopia 360 Remote“. LED dioda po spárování přestane 
blikat. 

Pozn.: Pro připojení nového zařízení je nutné připojené 
zařízení odpojit a ovladač restartovat. 5 sekund po 
restartování přejde do módu párování.

Používání s telefony s Androidem
1.  Dejte přepínač na straně ovladače do polohy Android.

2.  Režim zařízení může být změněn podle funkce ovladače.  
Pro jeho změnu stiskněte a podržte @ a jedno  
z tlačítek A/B/C/D 

@ + A  Hudební režim (ovládání – jedna ruka)
  Nahoru/dolu – zvýšení a snížení hlasitosti
 Levá/pravá – další skladba/ předchozí skladba
 C/D – zvýšení a snížení hlasitosti 
 A – pozastavit/přehrát 
 R1 – zpět

@ + B  Vodorovný herní režim (ovládání – obě ruce)
 Záleží na ovládání aplikace

@ + C  Svislý herní režim (ovládání – obě ruce)
 Záleží na ovládání aplikace

@ + D  Režim myši (ovládání – jedna ruka)
 Joystick – pohyb myši
 C/D – zvýšení a snížení hlasitosti
 L1 – potvrzení/ kliknutí
 
Používání s telefony s iOS
1.  Dejte přepínač na straně ovladače do polohy iOS.

2.  Režim zařízení může být změněn podle funkce ovladače.  
Pro jeho změnu stiskněte a podržte @ a jedno z 
tlačítek A/B/C.

@ + A   Hudební a video režim
  Pravá – další skladba
  Levá – předchozí skladba
  Nahoru – zvýšení hlasitosti

Pokud nosíte dioptrické brýle, nasazujte VR brýle opatrně. 
Některé tvary brýlí nemusí sedět nebo mohou být nepříjemné.  
V tomto případě doporučujeme používat čočky.

6. Použijte kolečko na vrchu zařízení pro upravení osové 
vzdálenosti. Upravte čočky, aby seděla vzdálenost mezi 
pravým a levým okem pro optimální úhel pohledu. 

7. Použijte kolečka na stranách pro upravení ostření. 
Otáčejte oběma kolečky zároveň pro zaostření obrazu. 

8. Některé aplikace vyžadují přístup ke kameře vašeho 
zařízení. Odkryjte přední stranu brýlí pro odkrytí kamery.

9. Při používání brýlí si dejte pauzu každých 10 – 15 minut 
po každých 30ti minutách používání.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Obecná opatření: 
•  Těhotné ženy, senioři, lidé s očními vadami nebo 
psychickými poruchami a lidé trpící závažným 
onemocněním srdce nebo jiným vážným onemocněním 
by měli používáním VR brýlí  konzultovat se svým lékařem.

•  Pohodlný zážitek virtuální reality vyžaduje nerušené 
vnímání rovnováhy a pohybu. Nepoužívejte VR brýle 
pokud jste unaveni, trpíte nedostatkem spánku, jste pod 
vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, máte 
kocovinu, máte zažívací problémy, jste pod psychickou 
zátěží, trpíte úzkostí nebo pokud jste nastydlí, máte 
chřipku, bolesti hlavy nebo uší, trpíte migrénou. Tyto stavy 
mohou zvýšit náchylnost k vedlejším příznakům. 

•  Používejte pouze v bezpečném prostředí. Brýle vytváří 
pohlcující zážitek virtuální reality a blokují veškeré podněty 
z okolí. Vždy si buďte vědomi svého okolí před a během 
používání VR brýlí. Buďte pozorní a zabraňte případnému 
úrazu. 

•  Používání brýlí může způsobit ztrátu rovnováhy. 

•  Nikdy nepoužívejte brýle při aktivitách, které vyžadují vaší 
pozornost, jako je chůze, jízda na kole nebo řízení vozidla.

•  Nepoužívejte brýle v pohybujícím se vozidle jako je např. 
auto, autobus nebo vlak. Používání brýlí v tomto prostředí 
může zvýšit náchylnost k vedlejším příznakům.

•  Odpočiňte asi alespoň 10 – 15 minut po každých 30ti 
minutách používání brýlí a to i tehdy, kdy máte pocit, že 
odpočinek nepotřebujete. Každý člověk může vnímat 
vedlejší účinky různě. Pokud se necítíte dobře, odpočívejte 
častěji a v delších intervalech. Sami rozhodněte co je pro 
vás nejlepší.

•  Brýle by neměly být používány dětmi bez dozoru 
dospělých. 

Záchvaty: 
IPokud jste někdy trpěli nebo současně trpíte symptomy 
epilepsie jako jsou těžké závratě, záchvaty nebo ztráta 
vědomí, poraďte se s lékařem před používáním tohoto 
produktu. Obsah zobrazovaný VR brýlemi může obsahovat 
rychle blikající obrázky a opakující se sekvence, které 
mohou způsobit záchvaty i u lidí u kterých se tyto 
symptomy dříve neprojevily. 

Pokud začnete jakékoliv z těchto symptomů pociťovat, 
okamžitě přestaňte brýle používat a konzultujte používání 
s lékařem. Rodiče by měli pozorovat děti při používání 
a případně se jich na projevy symptomů zeptat. Projevy 
těchto symptomů jsou více pravděpodobné u dětí a 
náctiletých, než u dospělých. 

SPECIFIKACE
Přehled

1.  Obraťte se na rychlou příručku pro seznam 
doporučených aplikací.

2.  Po stažení aplikace ji otevřete. Některé aplikace 
nebudou rovnou připravené k používání v režimu 
rozdělených obrazovek pro VR. V tomto případě jděte  
do nastavení aplikace a tento režim zapněte. Aplikace  
by měla vypadat jako na obrázku níže.

3.  Otevřete kryt VR brýlí a vložte vaše zařízení do 
nastavitelného držáku. Doporučujeme z telefonu sundat 
 pouzdro před vložením do držáku.

 Pokud vnitřní polstrování bude překážet tlačítkům 
vypnout a zapnout a ovládání hlasitosti, vyjměte 
polstrování a vyměňte ho za jiný typ. 

4. Pokud hodláte vaše zařízení používat se zapojeným 
napájecím kabelem nebo se sluchátky, zapojte je před 
vložením do držáku.

5. Nasaďte si brýle a upravte popruhy podle potřeby. 

EUVR EUVRC

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Poutka pro 
upravení 

Držák zařízení – 
spodní část

Držák zařízení – 
horní část 

Kolečko pro 
upravení ostření 

Kolečko pro 
upravení ostření 

Kolečko pro 
upravení osy 

pohledu

Přepínač mezi 
Androidem a iOS

L1

R1

Joystick

Tlačítko  
ON/OFF

Tlačítko C

Tlačítko B

Tlačítko D Tlačítko A

LED indikátor Tlačítko 
funkce

  Dolu – snížení hlasitosti
  A – ztlumit 
  B – pozastavit/přehrát
  C/D – zvýšení/snížení hlasitosti
  R1 – tlačítko domů 
  L1 – nic 

@ + B  Herní režim – vodorovný (ovládání – obě ruce) 

Záleží na ovládání aplikace

3. Tento ovladač je kompatibilní se stylem ovládání 
her iCade. V Apple App Store vyhledejte „iCade“ pro 
nalezení kompatibilních aplikací.  

Řešení problémů
•   Pokud ovladač nereaguje, vyjměte a znovu vložte 

baterie. Ovladač poté zapněte. Pokud stále nereaguje, 
vyměňte baterie. 

• Pokud ovladač nezmění režim, restartujte ho a zkuste 
režim změnit znovu.

• Slabé baterie mohou způsobit, že joystick bude 
pracovat nepřesně nebo přestane fungovat úplně. 
Pokud toto nastane, vyměňte baterie. 

• Pokud vaše zařízení ovladač nerozezná při vyhledávání 
Bluetooth zařízení v okolí, vypněte a znovu zapněte 
Bluetooth. Případně restartujte ovladač a vaše zařízení. 

• Pro další pomoc kontaktujte naši zákaznickou podporu 
na 1-877-499-6072 a navštivte www.myretrak.com 
nebo pošlete email na support@myretrak.com . Pokud 
problémy přetrvají, nepokoušejte se zařízení opravovat 
sami a obraťte se na záruční opravu.

Záruka
Úplné informace s vyjádřením o záruce Emerge Technologies, Inc. 
Limited jsou uvedeny níže. 

EMERGE TECHNOLOGIES, INC. („Emerge“) zaručuje původnímu 
zákazníku a koncovému uživateli, že její produkty nemají materiální 
vady, které jsou definovány v tomto textu. Emerge v závislosti na 
podmínkách a omezeních stanovených níže podle svých možností 
buď opraví, nebo vymění kteroukoliv část svých produktů, u které 
se prokáže, že má kvůli nesprávnému zpracování nebo materiálům 
materiální vadu. Materiální vady jsou v tomto textu definovány 
je nekosmetické vady v materiálech produktu a zpracování, které 
způsobují při správném používání špatné fungování produktu. 
Opravené části nebo náhradní produkty poskytne Emerge na základě 
výměny a budou, buď nové, nebo renovované, které jsou funkčně 
shodné s novými. Pokud Emerge nemůže produkt opravit nebo 
vyměnit, pak Emerge podle svých možností vrátí peníze nebo poskytne 
kredit v hodnotě produktu v době učinění požadavku na záruku nebo 
nahradí produkt shodným produktem.
Výjimky Záruky
Tato omezená záruka bez ohledu na ostatní zde obsažená ustanovení 
nepokrývá žádná poškození produktu následkem nesprávné instalace, 
nehody, zneužití, nesprávného použití, přírodní katastrofy, nedostatečné 
nebo nadměrné dodávky energie, abnormálních mechanických 
podmínek nebo podmínek prostředí, nesprávné montáže, opravy nebo 
modifikace. Tato omezená záruka dále neplatí pro žádné produkty, na 
kterých se změnily, vymazaly nebo odstranily původní identifikační 
informace, nebyly si správně manipulovány nebo zabaleny, byly 
prodány použité nebo byly přeprodány proti exportním regulacím 
USA. Tato omezená záruka pokrývá pouze opravu, výměnu, vrácení 
peněz nebo připsání kreditu za produkty s materiálními vadami, které 
vyrobila Emerge, jak je uvedeno výše. Emerge není zodpovědná a 
nepokrývá zárukou žádné ztráty dat ani náklady spojené s určením 
zdroje systémových problémů nebo odstranění, servisu a instalace 
produktů Emerge. Tato záruka vylučuje software třetích stran, připojená 
zařízení a uložená data. V případě požadavku bude výhradní povinností 
Emerge výměnu hardwaru. Emerge nebude za žádných okolností 
zodpovědná za žádná poškození včetně ztrát zisků, ztrát úspor nebo 
jiných náhodných nebo následných poškození vzniklých používáním 
nebo nemožností používání produktu.

Délka záruky:
Délka záruky je označená na balení produktu. Určité produkty Emerge 
specifikují záruku, buď jeden rok on nákupu, nebo „doživotní záruku“. 
Doživotní záruka trvá během opravitelné životnosti produktu, což je 
období, během kterého jsou dostupné všechny součásti produktu

Oprava nebo výměna produktu:
Pokud se domníváte, že váš produkt splňuje kritéria pro záruční 
výměnu, pak prosím kontaktujte Emerge Technologies na:

877-499-6072 
support@myretrak.com 

1431 Greenway Drive, Suite 800 Irving, Texas 75038 
(Mějte prosím připravené potvrzení o nákupu.)

Tato omezená záruka platí pouze pro původního zákazníka a 
koncového uživatele, pokud původní zákazník a koncový uživatel vlastní 
produkt. Tato omezená záruka není přenosná.

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA SE POSKYTUJE MÍSTO VŠECH OSTATNÍCH 
VČETNĚ NEPŘÍMO VYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI 
PRO PATŘIČNÝ ÚČEL A VYLUČUJE VŠECHNY NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, 
ODVETNÉ, VZOROVÉ A SPECIÁLNÍ POŠKOZENÍ.

Některé státy neumožňují omezení, jak dlouho trvá nepřímo vyjádřená 
záruka nebo omezení náhodných nebo následných poškození, a proto 
se tato omezení se nemusí vztahovat na vás. Tato záruka vám dává 
specifické právní záruky, které se mohou lišit podle státu.

Upozornění FCC

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím 
dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení 
a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoliv přijaté rušení včetně rušení, 
které může způsobit nežádoucí funkci. Všechny změny nebo úpravy 
zařízení zruší oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení. 

POZOR

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ



BLUETOOTH OVLÁDAČ 
Ovládač je priložený iba u modelu ETVRC Pozn.: 
Nie všetky aplikácie sú kompatibilné s Bluetooth 
ovládačom. Navštívte www.myretrak.com/vr pre 
kompletní zoznam doporučených aplikácií.

Prehľad tlačidiel

1.  Vyberte kryt na spodnej strane ovládača a vložte dve 
AAA batérie (nie sú obsahom balenia).

2. Zapnite ovládač podržaním tlačidla ON/OFF po dobu 
troch sekúnd. Opakujte pre vypnutie.

3.  Pri prvom použití začne ovládač blikať. To znamená, že je 
pripravený na párovanie s vašim zariadením. Na vašom 
zariadení vyhľadajte Bluetooth zariadenia v okolí a zvoľte 
„Utopia 360 Remote“. LED dióda po spárovaní prestane blikať. 

Pozn.: Pre pripojenie nového zariadenia je nutné pripojené 
zariadenie odpojiť a ovládač reštartovať. 5 sekúnd po 
reštartovaní prejde do módu párovanie.

Používanie s telefónmi s Androidom
1.  Dejte prepínač na strane ovládača do polohy Android.

2.  Režim zariadenia môže byť zmenený podľa funkcie 
ovládača. Pre jeho zmenu stlačte a podržte @ a 
jedno z tlačidiel A/B/C/D 

@ + A  Hudobný režim (ovládanie – jedna ruka) 
 Hore/dolu – zvýšenie a zníženie hlasitosti
 Ľavá/pravá – ďalšia skladba/  
 predchádzajúca skladba
 C/D – zvýšenie a zníženie hlasitosti 
 A – pozastaviť/prehrať 
 R1 – späť  

@ + B  Vodorovný herný režim (ovládanie – obe ruky)
 Záleží na ovládaní aplikácie

@ + C  Zvislý herný režim (ovládanie – obe ruky)
 Záleží na ovládaní aplikácie

@ + D  Režim myši (ovládanie – jedna ruka)
 Joystick – pohyb myši
 C/D – zvýšenie a zníženie hlasitosti
 L1 – potvrdenie/ kliknutie
 
Používání s telefony s iOS
1.  Dajte prepínač na strane ovládača do polohy iOS.

2.  Režim zariadenia môže byť zmenený podľa funkcie 
ovládača. Pre jeho zmenu stlačte a podržte @ a jedno z 
tlačidiel A/B/  Pro jeho změnu stiskněte a podržte @ 
a jedno z tlačítek A/B/C.

@ + A  Hudobný a video režim
  Pravá – ďalšia skladba
  Ľavá – predchádzajúca skladba
  Hore – zvýšenie hlasitosti
  Dolu – zníženie hlasitosti
  A – stlmiť 
  B – pozastaviť/prehrať
  C/D – zvýšenie/zníženie hlasitosti
  R1 – tlačidlo domov 
  L1 – nič

Pokiaľ nosíte dioptrické okuliare, nasadzujte VR okuliare opatrne. 
Niektoré tvary okuliarov nemusia sedieť alebo môžu byť 
nepríjemné. V tomto prípade odporúčame používať šošovky. 
6. Použite koliesko navrchu zariadenia pre upravenie osovej 

vzdialenosti. Upravte šošovky, aby sedela vzdialenosť 
medzi pravým a ľavým okom pre optimálny uhol pohľadu. 

7. Použite kolieska na stranách pre upravenie ostrenia. 
Otáčajte oboma kolieskami zároveň pre zaostrenie obrazu.  

8. Niektoré aplikácie vyžadujú prístup ku kamere vášho 
zariadenia. Odkryte prednú stranu okuliarov pre  
odkrytie kamery.

9. Pri používaní okuliarov si dajte pauzu 10 – 15 minút po 
každých 30tich minútach používania. 

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE
Všeobecné opatrenia:  
•  Tehotné ženy, seniori, ľudia s očnými alebo psychickými 
poruchami a ľudia trpiaci závažným ochorením srdca alebo 
iným vážnym ochorením by mali používanie VR okuliarov  
konzultovať so svojim lekárom.

•  Pohodlný zážitok virtuálnej reality vyžaduje nerušené 
vnímanie rovnováhy a pohybu. Nepoužívajte VR okuliare 
pokiaľ ste unavení, trpíte nedostatkom spánku, ste pod 
vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, máte 
zažívacie problémy, ste pod psychickou záťažou, trpíte 
úzkosťou alebo pokiaľ ste nachladnutí, máte chrípku, 
bolesti hlavy alebo uší, trpíte migrénou. Tieto stavy môžu 
zvýšiť náchylnosť k vedľajším príznakom.

•  Používajte iba v bezpečnom prostredí. Okuliare vytvárajú 
pohlcujúci zážitok virtuálnej reality a blokujú všetky 
podnety z okolia. Vždy si buďte vedomí svojho okolia 
pred a behom používania VR okuliarov. Buďte pozorní a 
zabráňte prípadnému úrazu. 

•  Používanie okuliarov môže spôsobiť stratu rovnováhy. 
•  Používání brýlí může způsobit ztrátu rovnováhy. 
•  Nikdy nepoužívajte okuliare pri aktivitách, ktoré vyžadujú 

vašu pozornosť, ako je chôdza, jazda na bicykli alebo 
riadenie vozidla. 

•  Nepoužívajte okuliare v pohybujúcom sa vozidle ako 
je napr. auto, autobus alebo vlak. Používanie okuliarov 
v tomto prostredí môže zvýšiť náchylnosť k vedľajším 
príznakom.

•  Nepoužívajte okuliare v pohybujúcom sa vozidle ako 
je napr. auto, autobus alebo vlak. Používanie okuliarov 
v tomto prostredí môže zvýšiť náchylnosť k vedľajším 
príznakom.

•  Okuliare by nemali byť používané deťmi bez dozoru 
dospelých.  

Záchvaty: 
Pokiaľ ste niekedy trpeli alebo v súčasnosti trpíte 
symptómami epilepsie, ako sú ťažké závrate, záchvaty alebo 
strata vedomia, poraďte sa s lekárom pred používaním 
tohto produktu.
Obsah zobrazovaný VR okuliarmi môže obsahovať rýchle 
blikajúce obrázky a opakujúce sa sekvencie, ktoré môžu 
spôsobiť záchvaty i u ľudí u ktorých sa tieto symptómy skôr 
neprejavili
Pokiaľ začnete akékoľvek z týchto symptómov pociťovať, 
okamžite prestaňte okuliare používať a konzultujte 
používanie s lekárom. Rodičia by mali pozorovať deti pri 
používaní a prípadne sa ich na prejavy symptómov spýtať. 
Prejavy týchto symptómov sú viac pravdepodobné u detí a 
násť-ročných, než u dospelých.

ŠPECIFIKÁCIA
Prehľad 

1.  Obráťte sa na rýchlu príručku pre zoznam 
doporučených aplikácií.

2.  Po stiahnutí aplikácie ju otvorte. Niektoré aplikácie 
nebudú hneď pripravené k používaniu v režime 
rozdelených obrazoviek pre VR. V tomto prípade choďte 
do nastavenia aplikácie a tento režim zapnite. Aplikácia 
by mala vyzerať ako na obrázku nižšie.

3. Otvorte kryt VR okuliarov a vložte vaše zariadenie do 
nastaviteľného držiaku. Odporúčame sňať z telefónu 
puzdro pred vložením do držiaku.

 

 

 Pokiaľ vnútorné polstrovanie bude prekážať tlačidlám 
vypnúť a zapnúť a ovládaniu hlasitosti, vyberte 
polstrovanie a vymeňte ho za iný typ. 

4. Pokiaľ hodláte vaše zariadenie používať so zapojeným 
napájacím káblom alebo so slúchadlami, zapojte ich 
pred vložením do držiaku.

5. Nasaďte si okuliare a upravte popruhy podľa potreby. 

EUVR EUVRC

Používateľská príručka

Pútka pre 
upravenie 

Držiak zariadenia 
– horná časť t

Držiak zariadenia 
– spodná časť

Koliesko pre 
upravenie ostrenia 

Koliesko pre upravenie 
osi pohľadu

Koliesko pre upravenie 
ostrenia 

Prepínač medzi 
Androidom a iOS

L1

R1

Joystick

Tlačidlo 
ON/OFF

Tlačidlo C

Tlačidlo B

Tlačidlo DTlačidlo A

LED indikátor Tlačidlo 
funkcie

@ + B Herní režim – vodorovný (ovládanie – obe ruky)  

Záleží na ovládaní aplikácie

3. Tento ovládač je kompatibilný sa štýlom ovládania 
hier iCade. V Apple App Store vyhľadajte „iCade“ pre 
nájdenie kompatibilných aplikácií.   

Riešenie problémov
•   Pokiaľ ovládač nereaguje, vyberte a znovu vložte 

batérie. Ovládač potom zapnite. Pokiaľ stále nereaguje, 
vymeňte batérie.  

• Pokiaľ ovládač nezmení režim, reštartujte ho a skúste 
režim zmeniť znovu.

• Slabé batérie môžu spôsobiť, že joystick bude pracovať 
nepresne, alebo prestane fungovať úplne. Pokiaľ toto 
nastane, vymeňte batérie. 

• Pokiaľ vaše zariadenie ovládač nerozozná pri 
vyhľadávaní Bluetooth zariadení v okolí, vypnite a 
znovu zapnite Bluetooth. Prípadne reštartujte ovládač 
a vaše zariadenie.  

• Pre ďalšiu pomoc kontaktujte našu zákaznícku 
podporu na 1-877-499-6072 a navštívte www.myretrak.
com alebo pošlite email na support@myretrak.com . 
Pokiaľ problémy pretrvajú, nepokúšajte sa zariadenie 
opravovať sami a obráťte sa na záručný servis.

Záruka
Úplné informace s vyjádřením o záruce Emerge Technologies, Inc. 
Limited jsou uvedeny níže. 

EMERGE TECHNOLOGIES, INC. („Emerge“) zaručuje původnímu 
zákazníku a koncovému uživateli, že její produkty nemají materiální 
vady, které jsou definovány v tomto textu. Emerge v závislosti na 
podmínkách a omezeních stanovených níže podle svých možností 
buď opraví, nebo vymění kteroukoliv část svých produktů, u které 
se prokáže, že má kvůli nesprávnému zpracování nebo materiálům 
materiální vadu. Materiální vady jsou v tomto textu definovány 
je nekosmetické vady v materiálech produktu a zpracování, které 
způsobují při správném používání špatné fungování produktu. 
Opravené části nebo náhradní produkty poskytne Emerge na základě 
výměny a budou, buď nové, nebo renovované, které jsou funkčně 
shodné s novými. Pokud Emerge nemůže produkt opravit nebo 
vyměnit, pak Emerge podle svých možností vrátí peníze nebo poskytne 
kredit v hodnotě produktu v době učinění požadavku na záruku nebo 
nahradí produkt shodným produktem.
Výjimky Záruky
Tato omezená záruka bez ohledu na ostatní zde obsažená ustanovení 
nepokrývá žádná poškození produktu následkem nesprávné instalace, 
nehody, zneužití, nesprávného použití, přírodní katastrofy, nedostatečné 
nebo nadměrné dodávky energie, abnormálních mechanických 
podmínek nebo podmínek prostředí, nesprávné montáže, opravy nebo 
modifikace. Tato omezená záruka dále neplatí pro žádné produkty, na 
kterých se změnily, vymazaly nebo odstranily původní identifikační 
informace, nebyly si správně manipulovány nebo zabaleny, byly 
prodány použité nebo byly přeprodány proti exportním regulacím 
USA. Tato omezená záruka pokrývá pouze opravu, výměnu, vrácení 
peněz nebo připsání kreditu za produkty s materiálními vadami, které 
vyrobila Emerge, jak je uvedeno výše. Emerge není zodpovědná a 
nepokrývá zárukou žádné ztráty dat ani náklady spojené s určením 
zdroje systémových problémů nebo odstranění, servisu a instalace 
produktů Emerge. Tato záruka vylučuje software třetích stran, připojená 
zařízení a uložená data. V případě požadavku bude výhradní povinností 
Emerge výměnu hardwaru. Emerge nebude za žádných okolností 
zodpovědná za žádná poškození včetně ztrát zisků, ztrát úspor nebo 
jiných náhodných nebo následných poškození vzniklých používáním 
nebo nemožností používání produktu.

Délka záruky:
Délka záruky je označená na balení produktu. Určité produkty Emerge 
specifikují záruku, buď jeden rok on nákupu, nebo „doživotní záruku“. 
Doživotní záruka trvá během opravitelné životnosti produktu, což je 
období, během kterého jsou dostupné všechny součásti produktu

Oprava nebo výměna produktu:
Pokud se domníváte, že váš produkt splňuje kritéria pro záruční 
výměnu, pak prosím kontaktujte Emerge Technologies na:

877-499-6072 
support@myretrak.com 

1431 Greenway Drive, Suite 800 Irving, Texas 75038 
(Mějte prosím připravené potvrzení o nákupu.)

Tato omezená záruka platí pouze pro původního zákazníka a 
koncového uživatele, pokud původní zákazník a koncový uživatel vlastní 
produkt. Tato omezená záruka není přenosná.

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA SE POSKYTUJE MÍSTO VŠECH OSTATNÍCH 
VČETNĚ NEPŘÍMO VYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI 
PRO PATŘIČNÝ ÚČEL A VYLUČUJE VŠECHNY NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, 
ODVETNÉ, VZOROVÉ A SPECIÁLNÍ POŠKOZENÍ.

Některé státy neumožňují omezení, jak dlouho trvá nepřímo vyjádřená 
záruka nebo omezení náhodných nebo následných poškození, a proto 
se tato omezení se nemusí vztahovat na vás. Tato záruka vám dává 
specifické právní záruky, které se mohou lišit podle státu.

Upozornění FCC

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím 
dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení 
a (2) toto zařízení musí přijmout jakékoliv přijaté rušení včetně rušení, 
které může způsobit nežádoucí funkci. Všechny změny nebo úpravy 
zařízení zruší oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení. 

POZOR
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