
 
                  

   

 

Novo! 360 PHOTO PACK: Câmera Ricoh Theta 360o + Headset HOMIDO, verifique disponibilidade. 

Uma das muitas vantagens da Realidade Virtual é a de ser capaz de exibir fotos 360o, mas antes disto, 

você tem que tirar esta foto. 

Você tem duas opções: 

- seu Smartphone com o aplicativo do Google Câmera 

- uma câmera 360o como a Ricoh Theta 

 

Veja como tirar e reproduzir fotos 360o com o seu Headset Homido em dois passos: 

- Smartphone Android ou IOS 

- Aplicativo para câmera do Google para tirar a foto, para IOS ou Android 

- Aplicativo TAO360 para reproduzir as imagens em Android 

- Aplicativo Kiroru para reproduzir as imagens em IOS 

- Headset Homido 

 

1. Tirando a foto com a Câmera Google. 

 

 

Com a Câmera Google instalada no seu 

Smartphone, abra o aplicativo, e ative o 

modo Photo Sphere. 

COMO TIRAR FOTOS 360o e REPRODUZIR no SEU HOMIDO 



 
 

Tire todas as fotos que precisar ou desejar seguindo as instruções na tela. 

 
É imperativo que você gire em torno do Smartphone e mantenha o Smartphone como centro, desta 

maneira as fotos são tiradas a partir do mesmo ponto. 

Sugestões: 

- defina uma marca no solo que será útil como um ponto de referência de posição para o seu Smartphone; 

- se possível, tire as fotos em um local com boa iluminação; 

- se a última foto que você tirou te parece desfocada, você pode excluí-la pressionando o símbolo “go back” 

 

Uma vez que a foto é tirada, as imagens começam a ser costuradas uma as outras, você não precisa executar 

mais nenhuma ação. Aguarde pacientemente por apenas um minuto até que este processo finalize. (Você 

pode acompanhar o progresso de processamento das imagens pelo Photo Sphere na sua barra de 

notificações) 

 

 

2. Ricoh Theta: 

 

 
Tire as suas fotos com a sua Ricoh Theta e siga as quatro etapas conforme abaixo: 

 

 



 
 

1- No aplicativo Theta selecione “app”; 

2- Selecione uma foto pressionando sobra a sua escolha; 

3- Pressione “export” e, finalmente: 

4- Selecione “save to câmera roll” 

 

 

3. Reproduzir as fotos:  

a. Com o aplicativo TAO com Android: 

Abra o aplicativo TAO 360. 

 

Quando o aplicativo iniciar,  através da tela, o sistema pede para você posicionar o Smartphone 

horizontalmente, como se ele já estivesse instalado em seu Headset Homido. 

 

Com o aplicativo operando, tudo que você deve fazer é instalar o Smartphone em seu Headset Homido; 

 

 

 

 

 



 
 

b. Com o aplicativo Kiroru com IOS: 

O aplicativo funciona acompanhando o movimento de sua cabeça. Selecione a foto posicionando a sua 

opção no centro de seu campo de visão; 

 

Para retornar à página anterior e selecionar outra foto toque uma vez no lado de seu Headset Homido. 

Para otimização dos resultados é necessário e indispensável que seu Photo Sphere seja completo. 

Existe uma variedade grande de aplicativos para reproduzir imagens 360o; selecionamos estes que parecem 

ser os melhores nesta área. 

 

4. Divirta-se! 


