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Oculus Quest Handleiding 
 

Belangrijke Notities 

- Zonlicht kan permanente schade aan de lenzen veroorzaken, houd de headset 

daarom uit de buurt van ramen en gebruik hem niet buiten. 

- Gebruik geen alcoholische doekjes om de headset schoon te maken, omdat dit de 

headset kan beschadigen. In plaats daarvan kunt u niet-alcoholische, antibacteriële 

doekjes gebruiken 

- Voer geen fabrieksreset uit op de headset, omdat hierdoor alle games worden 

verwijderd en je niet kunt spelen, en we kunnen de headset ook niet aan onze 

volgende klanten geven 

- Laat de controllers niet vallen en gooi ze niet tegen de grond of tegen de muur 
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1. Hoe draag je je headset 
 
Video Link: Voor De Video Handleiding Klik HIER 
 

1.1. Je headset opzetten 

 
 

1. Maak de banden aan de zijkant en vervolgens de bovenste band los.  

• Ga voorzichtig te werk wanneer je aan de banden trekt of deze afstelt. Als de banden aan 
de zijkant loskomen van je headset, kun je ze opnieuw bevestigen. 

2. Zet de headset van achter naar voren op.  

• Zorg dat je de achterste band omlaag trekt tot deze goed om je hoofd zit. 

• Als je een bril draagt, zet je je headset van voren naar achter op. 

3. Maak de lipjes aan de zijkant en vervolgens de bovenste band vast. 

• Zorg dat de bandjes niet te strak zitten. De headset moet comfortabel passen en niet te 
veel druk uitoefenen op je gezicht en hoofd. 

 

1.2. 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. 

• Als je een bril draagt, vind je hier meer informatie over lenzen op sterkte voor je Oculus 
Quest of plaats je het brilstuk in je Oculus Quest-headset voordat je deze gaat gebruiken. 

• Als het beeld in je headset niet duidelijk is, kun je je linkerduim gebruiken om de 
schuifregelaar linksonder aan je headset naar links en rechts te schuiven tot het beeld 
duidelijk is. 

https://www.youtube.com/watch?v=pVFcsedWsKE&t=3m57s
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2. Hoe stel ik de Guardian in voor Spelen? 

 

Video Link: Voor De Video Handleiding Klik HIER 
 

Als je Guardian voor het eerst met je Oculus Quest instelt, volg je de instructies op het 
scherm. 

 

2.1. Guardian-afmetingen 

Met Guardian kun je grenzen in VR instellen die worden weergegeven als je te dicht bij de 
rand van je speelgebied komt. Als je Guardian instelt, wordt je speelgebied in een van de 
volgende formaten weergegeven: 

• Onder minimum: als je speelgebied onder het minimum is, voldoet het niet aan de vereiste 
van 1 meter bij 1 meter voor het gebruik van Guardian. 

• Minimum: je hebt voldoende ruimte voor het minimaal vereiste speelgebied, maar voor 
sommige apps is een speelgebied van minimaal 2 meter bij 2 meter aanbevolen voor de 
beste ervaring. 

• Aanbevolen: je beschikt over het aanbevolen speelgebied voor ervaringen op kamerschaal. 
Dit betekent dat je speelgebied gelijk is aan of groter is dan de ruimte van 2 meter bij 2 
meter die nodig is om het Guardian System in te stellen. 

 

2.2. 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. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zh5ldprM5Mg&list=PLL2xVXGs1SP68VZKkUtUt-TaEvEXCr4qx&index=2
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3. Controllers 
 
Video Link: Voor De Video Handleiding Klik HIER 

 

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. 
Touch-controllers hebben traditionele actieknoppen, thumbsticks en analoge trekkers die 
zorgen voor vertrouwdheid in nieuwe ervaringen. 

 

Je kunt het volgende doen met de knoppen op je controller: 

• 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 pakken of een vuist te maken als je je virtuele 
handen gebruikt 

• Menuknop: de menuknop indrukken in Oculus Home om het menu weer te geven. 

• Op een willekeurige knop drukken om de controller uit de slaapstand te halen nadat je de 
headset hebt ingeschakeld. 

Opmerking: afzonderlijke apps kunnen hun eigen tutorial bevatten voor het gebruik van de 
knoppen op je Oculus Touch-controllers in elke VR-ervaring. 

 

4. 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. 

 

Het Wi-Fi-netwerk waarmee je Oculus Quest is verbonden vanaf je Oculus Quest- headset 
wijzigen: 

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 waarmee je wilt verbinden zodra hier 
om wordt gevraagd. 

6. Selecteer Verbinden om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pVFcsedWsKE&t=8m06s
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5. Veiligheid 
 

5.1. Wees voorzichtig met de echte wereld 
 
Wanneer je je Quest gebruikt, stel je een Guardian-grens in die de randen van je 
speelgebied markeert. Deze grens zorgt ervoor dat je nergens tegenaan loopt en een veilige 
plek hebt om in te spelen. Dat gezegd hebbende, het is heel gemakkelijk om te vergeten dat 
je geblinddoekt bent voor de echte wereld. Als je bijvoorbeeld thuis speelt, is het een goed 
idee om andere mensen te waarschuwen dat je VR gaat gebruiken voordat je naar binnen 
gaat en dat ze ook de grenzen van je speelgebied kennen. Pas ook op voor huisdieren - als je 
een bijzonder aanhankelijk dier bent en van plan bent om een behoorlijk actieve VR-game te 
spelen, is het misschien een goed idee om ze in een aparte kamer te bewaren totdat je klaar 
bent met spelen. 
 

5.2. Pauzeer af en toe 
 
Het kan helpen om regelmatig om de 20 minuten een pauze in te lassen. Veel games op 
Quest zijn over het algemeen redelijk comfortabel, maar sommige games kunnen beweging 
simuleren op een manier waardoor sommige mensen misselijk kunnen worden. Als u zich 
echter misselijk begint te voelen, moet u onmiddellijk stoppen. Na verloop van tijd bij 
regelmatig gebruik, kunnen sommige mensen meer gewend raken aan het gebruik van VR, 
maar anderen misschien niet, dus let altijd goed op wat je lichaam je vertelt en probeer 
geen gevoelens van onbehagen door te drukken. Als je je ongemakkelijk voelt, kan het 
helpen om een pauze te nemen, wat water te drinken, iets te eten, goed te slapen en VR 
opnieuw te proberen wanneer je er klaar voor bent. 
 

5.3. 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. 
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6. Waar kan ik de Games vinden 
 
Zodra je een Guardian getekend heeft zie je de VR menu. De spellen kan je in een van de 
volgende twee folders vinden: 
 

6.1. Library / Apps 
 
 

 
 

 
  

Zodra de Guardian aan 
is, zie je het VR menu. 
Klik op Libary. 

In de Library kan je op 
Apps klikken en je krijgt 
de lijst met de Games. 
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6.2. Library / Unknown Sources / Quest App Launcher 
 
 

 

In de Library kan je een 
andere folder vinden 
“Unknown Sources”. Klik 
hierop en dan de rechte lijst 
selecteer “Quest App 
Launcher” 
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