udeArkitekten
HaveArkitektur med kant

Håndtering af ’Manøvrérbar 3D tegning’
For at du kan få fuld glæde af vores ’Gå-tur-i-tegningen’ udgave af en 3D HavePlan, er der
enkelte forudsætninger til din computer. Denne udgave kan også benytte Virtual Reality
(VR) med Oculus Quest med kabel, Oculus Rift S eller HTC Vive. Uden at blive for teknisk,
så virker det med Windows 7, 8 og 10 – som på en MacOS må installeres via Bootcamp.
Hvis ikke din computer kan håndtere filen, kan vi sende dig en anden og lidt mindre
krævende fil, der kan åbnes automatisk over internettet i en ’browser’. I denne udgave
skruer vi lidt ned for de grafiske effekter, hvor græsset ikke er animeret som nedenfor.
Den kan ikke tilgåes via ’Explorer’, ’Edge’, ’Safari’ og ej veller via mobil og iOS (iPad o.l.)
Klik her for at tjekke om din browser kan håndtere filen, og derefter på billedet herunder.
Når først du har tilgået filen, åbner der sig en helt ny og forunderlig verden, hvor du tydeligt
fornemmer, at du går rundt inde i tegningen. Prøv selv at åbne for haven ved klik her.

Du styrer herligheden enten med din mus, med tastaturet eller med begge dele.
Et dobbelt klik på et element bringer dig tættere på dette. Har din mus et hjul, kan du
rulle for at zoome ind og ud. Hold shift og højre musetast nede, imens du bevæger musen
fra side til side, for at ændre tidspunktet på døgnet. Ses imens, nederst til venstre…
Der er en usynlig menu (settings) øverst i venstre skærmkant og en tilsvarende i højre
side, hvis du har fået lavet en 3D animeret Sol & SkyggePlan. Se unikahaver.dk/Priser
Tryk H på tastaturet hvis du vil slukke og tænde for menuerne på skærmen.
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