Instrukcja czyszczenia produktów VIVE™
Uwaga: Zapoznaj się z poniższą instrukcją zanim przystąpisz do czyszczenia swojego sprzętu VIVE. Gwarancja nie pokrywa awarii i uszkodzeń
spowodowanych niepoprawnym czyszczeniem.
Instrukcja dotyczy produktów VIVE – zarówno systemów podłączanych do komputera, takich jak VIVE Cosmos, VIVE Cosmos Elite, VIVE Pro Eye
i VIVE Pro, jak i autonomicznych systemów VIVE Focus oraz VIVE Focus Plus.

Czego potrzebujesz?
Podczas korzystania z urządzenia VR ciepło i pot mogą szybko się gromadzić, dlatego zawsze dbaj o czystość i higienę całego systemu. Czyść
gogle, kontrolery i inne akcesoria między poszczególnymi użyciami, szczególnie kiedy korzystasz z nich często lub używają ich także inne osoby.
Używaj ściereczki z mikrofibry – takiej samej jak do okularów czy ekranów. Skorzystaj z tej dołączonej w zestawie do twojego produktu VIVE,
a jeśli ją zgubisz, zaopatrz się w podobną.
Aby zdezynfekować twarde powierzchnie gogli i skórzane poduszki chroniące twarz oraz wyczyścić inne akcesoria:
Zwilż ściereczkę z mikrofibry jednym z poniższych
środków dezynfekujących:

Możesz także użyć jednej z poniższych chusteczek
dezynfekujących:

•
•

•
•

70-75% roztwór alkoholu
Diversey Virex® II 256 (rozcieńczony w stosunku
1:256)
Nie wolno:

Ważne:

•

Pamiętaj, aby:
•
•

•

•

chusteczki Clorox® (bez wybielacza)
jednorazowe chusteczki antybakteryjne
PDI Super Sani-Cloth®

Przygotować do czyszczenia urządzenia kilka ściereczek
z mikrofibry. Upewnij się, że nie są zakurzone.
Upewnij się, że ściereczka jest zwilżona, ale nie mokra.
Jeśli krople płynu dostaną się do środka gogli lub
kontrolerów, mogą spowodować uszkodzenie.
Aby oczyścić nauszniki słuchawek (w przypadku
gogli podłączanych do komputera), użyj ściereczki
z mikrofibry zwilżonej wodą.
Do czyszczenia szkieł oraz eye trackerów używaj tylko
suchej ściereczki.

•

•
•

•
•

Nie pryskaj środkiem dezynfekującym lub innym płynem bezpośrednio
na urządzenie VR.
Nie stosuj środków lub chusteczek dezynfekujących do czyszczenia części
wykonanych z pianki (np. piankowych poduszek chroniących twarz),
materiału (takich jak paski) oraz do elementów delikatnych
(takich jak szkła czy eye trackery)
Nie zanurzaj i nie namaczaj gogli lub kontrolerów w płynie.
Ponadto nie używaj rozpuszczalników organicznych do czyszczenia
powierzchni zewnętrznych gogli, powierzchni kontrolerów i innych
akcesoriów. Nie używaj płynów kwasowych.
Nie używaj światła UV do dezynfekcji gogli.
Nie susz poduszek chroniących twarz w suszarce bębnowej, nie prasuj
ich i nie wystawiaj na działanie promieni słonecznych.

Kontakt urządzenia ze skórą i włosami może zaistnieć w następujących miejscach: poduszka wewnętrzna gogli chroniąca twarz, pasek mocujący
na głowę oraz poduszki boczne przy słuchawkach (w przypadku gogli podłączanych do komputera). W celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu
i utrzymania czystość gogli, możesz użyć jednorazowych środków ochrony osobistej, takich jak maski czy czepki.

Czyszczenie urządzenia VR
Zanim przystąpisz do czyszczenia, dokładnie umyj ręce. Jeśli posiadasz system podłączany do komputera, odłącz gogle.
Postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
1.

W przypadku systemów do komputera, zdejmij poduszkę
chroniącą twarz.

2.

Wyczyść szkła (oraz eye trackery w przypadku VIVE Pro Eye):
a.
b.

Użyj pompki, by zdmuchnąć kurz i inne drobinki ze szkieł
(oraz trackerów)
Wytrzyj szkła (oraz trackery) suchą ściereczką z mikrofibry.
Wycieraj ruchem okrężnym, od środka
na zewnątrz. Uważaj, aby nie zarysować
szkieł lub nie rozłączyć innych części
gogli.

3.

Wyczyść poduszkę chroniącą twarz.

•

Poduszkę z pianki oczyść ściereczką zwilżoną wodą. Pozostaw
do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej.
Poduszkę skórzaną wyczyść jednym z rekomendowanych środków
lub chusteczką dezynfekującą. Wysusz ręcznikiem papierowym,
aby usunąć pozostałości detergentu. W ten sposób zapobiegniesz
możliwym podrażnieniom skóry i reakcjom alergicznym.

•

W przypadku gogli podłączanych do komputera zamontuj z powrotem
poduszkę.

4. W goglach podłączanych do komputera wyczyść nauszniki
słuchawek.
Zwilż wodą ściereczkę z mikrofibry i delikatnie przetrzyj powierzchnię
nauszników. Aby nie uszkodzić słuchawek, upewnij się, że woda nie
kapie ze ściereczki.
5. Używając jednego z polecanych środków dezynfekujących lub
chusteczek, wyczyść twarde powierzchnie, których dotykasz
najczęściej, takie jak górna i dolna część wizjera, pałąk gogli,
pokrętło regulujące z tyłu gogli czy rączkę kontrolera.

6.

Pozostaw gogle i kontrolery do całkowitego
wyschnięcia.

7.

Przed ponownym użyciem zalecamy skorzystanie
z jednorazowych masek ochronnych i czepków.
Pomogą one w utrzymaniu higieny urządzenia.
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