
In de doos:
[A] RelaxMaker videobril
[B]  1 set kabels
[C] Hoofdband 
[D] RelaxMaker Player
[E] 1 set wegwerp earcovers 
[F] Oplader met kabel

Tevens meegeleverd:
[G] 1 bus schoonmaak tissues
[E] 50 extra sets wegwerp 
 earcovers

Aansluiten & starten
[1]  Koppel de kabels aan de videobril 
 [zwarte en blauwe stekker].

[2] Sluit de videobril aan op de player 
 door de zwarte en blauwe stekker 
 [HDMI en USB] te koppelen aan de player. 

[3]  Zet de videobril aan.
 De powerknop in het midden is aan.

[4]  Zet de player aan
 De powerknop in stand I is aan
 [opstarttijd: ongeveer 30 seconden].

Gebruik altijd de hoofdband
[5] Klik de hoofdband op de videobril. 
 Bovenop de videobril zitten de openingen  
 voor de hoofdband.

De hoofdband zorgt ervoor dat de videobril 
lichter te dragen is, dit verhoogt het comfort 
voor langere tijd.

[6] Met de hoofdband kun je de videobril 
 tevens vaster op je hoofd plaatsen  
 (zodat de videobril niet naar achteren
 schuift als je je hoofd ver achterover 
 moet houden).
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Instellen videobril
(7) Klap de lenzen uit om door de videobril 
 te kunnen kijken. 
 Klik daarvoor op knop (7a).   
   
(8) De videobril wordt geleverd met verschil-
 lende neuspads. Deze kun je verwisselen
 en aanpassen (met draaiknop (7b). 

(9) In de videobril kun je de oogafstand 
 naar wens aanpassen.

(10) Focus instellen kan door de lenzen te 
 draaien (helemaal naar links is neutraal).

Als het geluid wegvalt, zet de videobril dan 
uit. Schakel de videobril vervolgens weer aan. 
Als het goed is, is het geluid weer terug.

Video’s starten/ pauzeren
[11] Na het opstarten van de player kun je de 
 videobril opzetten. In de videobril verschijnt 
 het hoofdmenu.

[12] In dit hoofdmenu kun je het gewenste 
 menu kiezen met de knoppen 
 [A] omhoog/ [B] omlaag op de player.

[13] Klik op de groene knop om het gewenste  
 menu te selecteren. De gekozen video 
 begint dan meteen te spelen. De film 
 pauzeren kan ook met de groene knop. 

Wisselen van menu
[14] Om een ander menu te kiezen, keer weer 
 terug naar het hoofdmenu door op de 
 HOME-knop te klikken. 
 Selecteer vervolgens het gewenste menu 
 [vanaf stap 12].

Volume aanpassen
[15] Om het volume van het geluid aan te 
 passen, gebruik dan de bovenste [A] en 
 onderste knop [B] op de player tijdens
 het afspelen van de video.

Klik op de bovenste knop om het volume te 
verhogen. Klik op de onderste knop om het 
volume te verlagen, tijdens de video.
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Van de 3 meegeleverde
neuspads is de versie met 

3 stippen het meest gangbaar.

Brildragers kunnen de dioptrie 
instellen door de lenzen te draaien.



Eigen videomateriaal afspelen
(16) Plaats je eigen USB-stick met daarop de 
 eigen videobeelden in de onderste USB
 aansluiting op de player. 
 In het hoofdmenu verschijnen die eigen 
 video’s in het menu [16a]. Selecteer de 
 gewenste video (vanaf stap 12).

Bestandsformaten eigen videomateriaal:
AVI  |  MKV  |  MOV  |  MP4

Aan/ uit zetten
[17] Zet de videobril uit na gebruik met de 
 powerknop op de videobril. 
 Met dezelfde powerknop [17a] kun je 
 de videobril aan zetten.

[18]  Zet de player uit na gebruik met de 
 powerknop op de de player. 

Batterij gebruik & opladen
(19) De batterij gaat ongeveer 8 uur mee. 
 Om de batterij op te laden schakel je de  
 player aan. 

(20) Vervolgens koppel je de oplader aan op 
 de player en steek je de stekker van de 
 oplader in het stopcontact. 
 De batterij laadt op [oplaadtijd: 8 uur]. 
 Tijdens het opladen moet de videobril 
 aangesloten blijven op de player, zodat 
 ook de videobril wordt meegeladen.

 Ontkoppel de oplader van de player 
 na het opladen.

Reinigen videobril & player 
[21] Reinig de videobril met bijgeleverde
 reinigingsdoekjes van RelaxMaker of 
 met Incidin® OxyWipe van EcoLab. 
 Reinig alleen de buitenzijde van de 
 videobril/ player. 

Vermijd alcohol vocht en stromend water!
Vermijd vocht aan de binnenzijde van de player.
Laat de videobril/ player niet vallen!
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Koppel de player elke nacht aan de oplader
voor een volle batterij in de ochtend!

Storing? Zet de player/ videobril uit en weer aan.
Meer informatie: www.relaxmaker.nl

Schakel de player uit na gebruik. Nooit tegelijk 
de videobril gebruiken tijdens het opladen! 
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