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1. Aan/uitknop
2. Oplaadpoort
3: Audio ingang
4: Volume knop
5; Batterij niveau lampje 
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Headset op maat stellen

•  Wanneer je de headset op heb kun je deze aan de 
achterkant strakker of losser draaien. 

• Ook kun je de band van de headset kleiner maken 
met het klitterband aan bovenkant.



 Controllers

De Touch-controllers van Oculus Quest zijn twee 
controllers die worden getrackt om je
handen weer te geven in VR, zodat het lijkt of je 
virtuele handen je echte handen zijn.

• Trekker, A-knop en X-knop: indrukken om iets te 
selecteren
• B-knop en Y-knop: indrukken om terug te gaan 
naar het vorige scherm of menu.
• Oculus-knop: indrukken om terug te gaan naar 
Oculus Home of ingedrukt houden om de
positie van je controller opnieuw in te stellen.
• Greepknop: indrukken om objecten op te pak-
ken of een vuist te maken als je je virtuelehanden 
gebruikt
• Menuknop: de menuknop indrukken in Oculus 
Home om het menu weer te geven.
• Op een willekeurige knop drukken om de control-
ler uit de slaapstand te halen nadat je de headset 
hebt ingeschakeld.

R: Oculus knop
L: menu

Greepknop

Trekker
Batterij klepje



Je weergave aanpassen

• Houd met je handen beide zijden van je headset vast 
en beweeg je Oculus Quest langzaam
op en neer totdat het beeld helder is en de headset 
comfortabel voelt.

• Wanneer je een bril draagt kan je die gewoon 
ophouden.Plaats voor gemak je brilstuk in je Ocu-
lus Quest-headset voordat je hem helemaal opzet

• Als het beeld in je headset niet duidelijk is, kun 
je de afstand van de lenzen vergroten of verklein-
en. Doe dit door voorzichtig de zijkanten van de 
lens naar elkaar of van elkaar af te duwen. Raak 
hierbij nooit de lens aan!

 Guardian instellen

Met Guardian kun je grenzen in VR instellen die 
worden weergegeven als je te dicht bij derand van je 
speelgebied komt. 

Guardian opnieuw instellen in VR

1. Selecteer Instellingen in de onderste werkbalk.
2. Selecteer Guardian in het linkermenu.
3. Klik op Guardian instellen.
4. Volg de instructies op het scherm om Guardian 
opnieuw in te stellen.



Hoe verbind ik de Quest met de WIFI?

Je Oculus Quest moet zijn verbonden met een Wi-Fi-
netwerk om de meeste functies en inhoud te kunnen 
gebruiken en openen

1. Schakel je Oculus Quest in en zet je headset op.
2. Selecteer Instellingen in het onderste werkbalkmenu.
3. Selecteer Wi-Fi.
4. Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee je verbinding 
wilt maken.
5. Voer het wachtwoord in van het Wi-Fi-netwerk waar-
mee je wilt verbinden zodra hier om wordt gevraagd.
6. Selecteer verbinden om verbinding te maken met 
het Wi-Fi-netwerk

Hoe verbind ik de quest met een chromecast?

1. Ga naar het Oculus Quest-startscherm op je 
headset.
2. Selecteer delen.
3. Selecteer Casten.
4. Selecteer het apparaat waarnaar u wilt casten.
5. Selecteer volgende



Veiligheid

Wees voorzichtig met de echte wereld

Wanneer je je Quest gebruikt, stel je een Guard-
ian-grens in die de randen van je speelgebied 
markeert. Deze grens zorgt ervoor dat je ner-
gens tegenaan loopt en een veilige
plek hebt om in te spelen. 

Houd lenzen uit de buurt van direct zonlicht

Zonlicht kan permanente schade aan de lenzen 
veroorzaken, houd de headset daarom uit de 
buurt van ramen en gebruik hem niet buiten.

Vragen of onduidelijkheden?
 

als er nog steeds vragen of onduidelijkheden zijn 
kunt uw ons mailen of bellen naar de onderstaande 
gegevens.

E-mail: Info@vrnederland.nl
Tel: 030 227 1772


