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Aan de slag met je Oculus Quest.

Je Oculus Quest-headset

Je headset instellen en aanpassen.

Je headset uitpakken

Haal voordat je begint met het instellen van je Oculus Quest-headset alle onderdelen

uit de doos en controleer of er niets ontbreekt.

De volgende onderdelen moeten in de doos van de Oculus Quest aanwezig zijn:

Oculus Quest-headset

Hoe stel ik mijn Oculus Quest-headset in?
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Twee Oculus Touch-controllers

Stroomadapter

Oplaadkabel

Brilstuk

Twee AA-batterijen (voor de controllers)

Referentiegids

Handleiding met veiligheidswaarschuwingen en
garantievoorwaarden

Voordat je je Oculus Quest-headset verbindt:

Bevestig de bijgeleverde polsriemen aan je Oculus Touch-controllers.

Als je een bril draagt tijdens het gebruik van je Oculus Quest, plaats je het brilstuk in je

headset.

Je headset verbinden en koppelen

Als je klaar bent om je Oculus Quest-headset voor de eerste keer te gebruiken:

1. Sluit de oplaadkabel aan op je Oculus Quest-headset en een stroombron om de Oculus

Quest op te laden. Het indicatielampje voor opladen wordt groen wanneer de Oculus Quest

volledig is opgeladen.

2. Download en open de Oculus-app op je iPhone of Android-telefoon.

3. Volg de instructies op het scherm om je telefoon aan je headset te koppelen en je headset

met je Wi-Fi-netwerk te verbinden.

https://support.oculus.com/2552350401473641
https://support.oculus.com/307245736720922
https://support.oculus.com/322769838595481
https://support.oculus.com/999530850251236
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4. Blijf de instructies op het scherm volgen om je Oculus Touch-controllers en je headset te

koppelen.

5. Wacht tot je Oculus Quest-headset volledig is opgeladen voordat je deze opzet.

Je headset dragen

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.

https://support.oculus.com/873216463010428
https://support.oculus.com/579111025891831
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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.

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.framesdirect.com/virtuclear-lens-inserts-for-oculus-go.html
https://support.oculus.com/307245736720922
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Ga naar FramesDirect als je meer informatie zoekt over inzetstukken voor lenzen

op sterkte voor je Oculus Quest.

Voordat je je Oculus Quest-headset met een bril draagt, moet je controleren of de

breedte en hoogte van je bril voldoen aan de volgende afmetingen:

Breedte: 142 mm of minder

Hoogte: 50 mm of minder

Als je zeker weet dat je bril de juiste afmetingen heeft, plaats je het brilstuk in de

Oculus Quest-headset om meer ruimte te creëren.

Het brilstuk plaatsen:

1. Gebruik je handen om de lensringen uit de headset te halen en leg ze aan de kant:

Leg je headset met de voorkant naar beneden op een vlak, schoon oppervlak.

Houd de headset met één hand vast en trek met je andere hand de buitenrand van de

lensring omhoog totdat deze los komt. Herhaal deze stap met de andere lensring.

2. Haal de schuimen gezichtsinterface eruit.

Was this answer helpful? Permalink
Ja Nee

Hoe draag ik mijn bril met de Oculus Quest?

https://www.framesdirect.com/virtuclear
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3. Plaats het brilstuk  en druk dit voorzichtig op zijn plaats.

Als het brilstuk goed is geplaatst, zou het niet gemakkelijk moeten bewegen of uit de

headset vallen.

4. Plaats de schuimen gezichtsinterface terug.

5. Duw voorzichtig met je vingers de lensringen terug totdat ze vastklikken.

Je headset opzetten met een bril:

1. Maak de banden aan de bovenkant en zijkant van je headset los.

2. Zet je headset op over je bril heen.

3. Maak met de headset op je hoofd de zijbanden en vervolgens de bovenste band vast om

de headset te bevestigen.

Je headset afzetten met een bril:

1. Maak de banden aan de bovenkant en zijkant los.

2. Trek de headset met beide handen naar voren en zet deze vervolgens af.

Opmerking: als je bril niet in de headset past of de glazen van je bril de Quest-lens

raken, raden we je aan je bril niet te dragen wanneer je je Quest gebruikt of om

lenzen op sterkte te nemen.

Was this answer helpful? Permalink
Ja Nee

https://www.framesdirect.com/virtuclear
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Je hebt een serienummer voor je Oculus Quest en afzonderlijke serienummers voor

je headset en Oculus Quest-controllers. Deze nummers zijn handig wanneer de

klantenondersteuning een item wil vervangen of wanneer je een apparaat wilt

koppelen.

Het serienummer voor je headset vinden:

Trek aan de rechterkant van je headset voorzichtig de bandarm weg van de lens,

zodat je het 14-cijferige alfanumerieke serienummer kunt lezen.

Opmerking: als de banden van je headset op een lossere stand zitten, zie je het

serienummer mogelijk al zonder de band opzij te trekken.

Het individuele serienummer voor je controllers vinden:

Kijk in de binnenste rand van de halo van je Touch-controller om het serienummer te

vinden.

Het serienummer voor je Oculus Quest-pakket vinden:

1. Zoek op de buitenkant van je Oculus Quest-doos naar een kleine witte sticker met

streepjescode.

2. Onder de streepjescode staat S/N gevolgd door een serienummer van 14 cijfers.

Waar kan ik de serienummers van mijn Oculus Quest vinden?

Was this answer helpful? Permalink
Ja Nee

https://support.oculus.com/885981024820727
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Je Oculus Touch-controllers en gamepad gebruiken

Je controllers instellen en koppelen.

Je Oculus Touch-controllers handmatig koppelen:

1. Plaats de meegeleverde batterij in de controller als je dit nog niet hebt gedaan en tik in de

Oculus-app op Doorgaan.

2. Open de Oculus-app.

3. Tik linksboven in je Oculus-app op Oculus Quest.

4. Tik rechtsonder in je app op Instellingen.

5. Tik bij je naam en e-mailadres op Oculus Quest.

6. Tik op Controllers en vervolgens op Links of Rechts om te kiezen welke hand je wilt

koppelen.

7. Houd de Oculus-knop en de knop Terug op je controller ingedrukt totdat het lampje op de

controller knippert en vervolgens gaat branden om het koppelen te voltooien.

Zodra je de Oculus Quest-controller hebt gekoppeld, maakt deze automatisch

verbinding met je headset wanneer je de controller inschakelt, mits de headset in de

buurt is.

Hoe koppel ik handmatig mijn Oculus Touch-controllers aan mijn Oculus

Quest?

https://support.oculus.com/2421641167847596
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Koppeling met je controller verwijderen:

1. Open de Oculus-app op je telefoon.

2. Tik in het onderste menu op Instellingen.

3. Tik op de Oculus Quest-headset die momenteel is gekoppeld.

4. Tik op Controller en tik vervolgens op de controller waarvan je de koppeling wilt

verwijderen.

5. Tik op Koppeling met controller verwijderen.

De bijgeleverde polsriemen zorgen ervoor dat de Oculus Quest-controllers stevig om

je polsen blijven zitten terwijl je deze gebruikt.

De polsriemen vastmaken aan je Oculus Quest-controllers:

1. Pak een van je controllers en verwijder het magnetische batterijklepje door met je duim

voorzichtig het batterijpaneel omlaag te schuiven totdat dit loskomt.

2. Op de binnenste rand van je controller, onder het open batterijvak, zie je een ronde

uitsparing. Schuif het plastic uiteinde van je polsriem in het kleine gaatje in het midden van

de ronde uitsparing. Als de polsriem correct is geplaatst, zit het plastic uiteinde volledig in

het gaatje.

Was this answer helpful? Permalink
Ja Nee

Hoe kan ik de polsriem aan mijn Oculus Quest-controller bevestigen?
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3. Schuif het koord van je polsriem omlaag zodat je dit in de polsriemuitsparing onderaan de

controller plaatst. Het koord is op de juiste manier geplaatst als het geen belemmering

vormt voor het klepje van het batterijpaneel dat je in stap één hebt verwijderd.

4. Schuif het magnetische klepje van het batterijpaneel terug op zijn plek totdat het klikt en

aansluit op de controller.

5. Trek voor gebruik aan je polsriem om er zeker van te zijn dat deze stevig vastzit aan de

controller en dat het batterijklepje niet van zijn plek schuift.

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 controller koppelen:

1. Download de Oculus-app en volg de instructies op het scherm om je Quest met Wi-Fi te

verbinden.

2. Plaats de meegeleverde batterij in de controller en tik in de Oculus-app op Doorgaan.

3. Tik op Controllers en vervolgens op Links of Rechts om te kiezen welke hand je wilt

koppelen.

Was this answer helpful? Permalink
Ja Nee

Hoe gebruik ik de Touch-controllers met mijn Oculus Quest?

https://support.oculus.com/2421641167847596
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4. Houd de Oculus-knop en de knop Terug op je controller ingedrukt totdat het lampje op de

controller knippert en vervolgens gaat branden om het koppelen te voltooien.

Zodra je de Oculus Quest-controller hebt gekoppeld, maakt deze automatisch

verbinding met je headset wanneer je de controller inschakelt, mits de headset in de

buurt is.

Koppeling met je controller verwijderen:

1. Open de Oculus-app op je telefoon.

2. Tik in het onderste menu op Instellingen.

3. Tik op de Oculus Quest-headset die momenteel is gekoppeld.

4. Tik op Controller en tik vervolgens op de controller waarvan je de koppeling wilt

verwijderen.

5. Tik op Koppeling met controller verwijderen.

Zodra je controller is gekoppeld, kun je deze gebruiken om apps en games te

besturen. 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.
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Opmerking: afzonderlijke apps kunnen hun eigen tutorial bevatten voor het gebruik

van de knoppen op je Oculus Touch-controllers in elke VR-ervaring.

De batterij uit je Oculus Quest-controller verwijderen:

1. Verwijder het batterijklepje van je controller door het batterijpaneel voorzichtig met je duim

omlaag te schuiven tot het loskomt.

2. Verwijder de batterij aan de onderkant van de controller en vervang de batterij zoals

aangegeven staat in het batterijcompartiment.

Video over het instellen van Quest

Video over het instellen van Rift S

Instellen voor eerste gebruik

Als je Guardian voor het eerst met je Oculus Rift S of Quest instelt, volg je de

instructies op het scherm.

Guardian-afmetingen

Was this answer helpful? Permalink
Ja Nee

Hoe stel ik Guardian in voor mijn Oculus Rift S of Quest?
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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.

Guardian opnieuw instellen

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.

Was this answer helpful? Permalink
Ja Nee

Hoe kan ik een gamepad aan mijn Oculus Quest koppelen?
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Je kunt Bluetooth 3.0-gamepads (klasse 2) gebruiken met je Oculus Quest.

Een gamepad aan je Oculus Quest koppelen:

1. Schakel je Oculus Quest in en open de Oculus-app op je telefoon.

2. Selecteer linksboven in je app Oculus Quest.

3. Tik in het onderste menu op Instellingen.

4. Tik op de headset waaraan je de gamepad wilt koppelen en wacht tot je telefoon verbinding

heeft met je headset.

5. Tik in het vervolgkeuzemenu op Controller.

6. Tik op Nieuwe controller koppelen.

7. Tik op Gamepad koppelen

8. Schakel je gamepad in en stel in dat de gamepad kan worden gevonden via Bluetooth.

9. Op je telefoon tik je op de gamepad die je aan je Oculus Quest wilt koppelen.

10. Als de gamepad is gekoppeld, wordt deze vermeld als optie na je Oculus Touch-controllers.

Was this answer helpful? Permalink
Ja Nee

Je Oculus Quest verbinden

Je Quest verbinden met Wi-Fi en koppelen aan andere apparaten.

Welke telefoons kan ik gebruiken met Oculus Quest?
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Je moet de Oculus-app downloaden op je mobiele telefoon

om je Oculus Quest te configureren en verbinding te maken

met een wifinetwerk. Voor de Oculus-app heeft je telefoon

minimaal het volgende besturingssysteem nodig:

Apple iOS 10+

Android 6.0+

Met de Oculus-app kun je je headset instellen, bladeren

door games en apps voor VR en je apparaatinstellingen

aanpassen.

De app downloaden:

Opmerkingen:

Je telefoon moet verbonden zijn met een wifinetwerk en Bluetooth moet zijn ingeschakeld

om je Oculus Quest in te stellen.

Als je de Oculus-app installeert op een niet-ondersteund apparaat, kun je problemen

ervaren bij het instellen van je Oculus Quest.

Was this answer helpful? Permalink
Ja Nee

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oculus.twilight
https://itunes.apple.com/us/app/oculus-vr/id1366478176
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Je Oculus Quest moet zijn verbonden met een Wi-Fi-netwerk om de meeste functies

en inhoud te kunnen gebruiken en openen. Je kunt je Wi-Fi-netwerk kiezen tijdens

het configuratieproces.

Het Wi-Fi-netwerk waarmee je Oculus Quest is verbonden vanaf je telefoon

wijzigen:

1. Schakel je Oculus Quest in en open de Oculus-app op je telefoon.

2. Tik in het onderste menu op Instellingen.

3. Tik op de headset die je momenteel gebruikt.

4. Tik op Wi-Fi.

5. Tik op het nieuwe Wi-Fi-netwerk waarmee je wilt verbinden en voer het wachtwoord in als

hier om wordt gevraagd.

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.

Hoe verbind ik mijn Oculus Quest met Wi-Fi?

https://support.oculus.com/525406631321134
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Als je nog steeds problemen ondervindt met het verbinden van je Quest met een Wi-

Fi-netwerk, probeer dan deze tips om problemen op te lossen.

Download eerst de Oculus-app op je mobiele telefoon voordat je begint met het

instellen van de Oculus Quest-headset.

De Oculus-app downloaden:

Open je internetbrowser op de ondersteunde telefoon waarop je de Oculus-app wilt

downloaden, ga naar oculus.com/app en volg de instructies op het scherm.

Als je problemen ondervindt bij het downloaden van de Oculus-app, controleer dan

of je een ondersteunde telefoon gebruikt en probeer vervolgens de app te

downloaden via de Google Play Store of de App Store door naar Oculus te zoeken.

Was this answer helpful? Permalink
Ja Nee

Hoe download ik de Oculus-app voor de Oculus Quest?

Was this answer helpful? Permalink
Ja Nee

Ik heb het MAC-adres van mijn Oculus Quest nodig.

https://support.oculus.com/999530850251236
https://support.oculus.com/322769838595481
https://support.oculus.com/322769838595481
https://oculus.com/app
https://support.oculus.com/322769838595481
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Het MAC-adres van je Oculus Quest vinden:

Open de ondersteunende Oculus-app op je telefoon.

Zoek de instellingen en selecteer het vervolgkeuzemenu voor Quest

Kies Meer instellingen en selecteer vervolgens Over deze headset.

Je zou nu je MAC-adres moeten zien op je telefoon.

Was this answer helpful? Permalink
Ja Nee

Hoe koppel ik een DLNA of streamingserver van een thuisnetwerk aan mijn

Oculus Quest?

Opslag en updates voor je Oculus Quest-systeem

Opslagruimte en updates beheren voor je Oculus Quest.

Als je geen nieuwe apps kunt downloaden of geen bestanden kunt overzetten op je

Oculus Quest, is er mogelijk niet genoeg opslagruimte vrij op je headset.

Controleren hoeveel ruimte vrij is op je Oculus Quest:

Hoe kan ik controleren hoeveel opslagruimte vrij is op mijn Oculus Quest?
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1. Schakel je Oculus Quest in en zet je headset op.

2. Selecteer Instellingen in het onderste werkbalkmenu.

3. Selecteer Alles weergeven.

4. Ga op het tabblad Apparaat naar Opslagbeheer om te zien hoeveel ruimte vrij is op je

Oculus Quest-headset.

Controleren hoeveel ruimte er nodig is om inhoud van de Oculus-winkel te

downloaden:

1. Open de Oculus-app op je telefoon.

2. Tik op Winkel

3. Zoek naar en tik op de inhoud die je wilt downloaden naar je Oculus Quest.

4. Scrol omlaag om de benodigde hoeveelheid ruimte te vinden om de app te downloaden.

Opmerking: je kunt meer ruimte vrijmaken op je Oculus Quest door apps te

verwijderen uit je bibliotheek.

Via je Oculus-account kun je je Oculus Quest op afstand wissen, zelfs als je geen

fysieke toegang hebt tot je apparaat.

Was this answer helpful? Permalink
Ja Nee

Ik wil mijn gegevens verwijderen van een Oculus Quest waartoe ik geen

toegang meer heb.
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Op afstand je gegevens van een Oculus Quest verwijderen:

1. Navigeer op een computer of mobiele telefoon naar https://secure.oculus.com/my/devices/

2. Kies je Oculus Quest-headset uit de lijst met apparaten

3. Klik op de knop Apparaatgegevens verwijderen

Als je deze optie niet ziet, biedt de softwareversie van je apparaat mogelijk geen

ondersteuning voor wissen op afstand.

4. Voltooi het verificatieproces om je identiteit te bevestigen.

5. Zodra je de fabrieksinstellingen hebt hersteld, verdwijnt je apparaat uit de lijst. De volgende

keer dat je apparaat online komt, is deze ingesteld met de fabrieksinstellingen.

Foto's en video's overzetten van je computer naar je Oculus Quest-headset:

1. Sluit de bijgeleverde USB 2.0-kabel aan op je computer en je Oculus Quest-headset.

2. Zet je headset op en selecteer Accepteren om te bevestigen dat je de computer toegang

wilt geven tot bestanden op de headset.

In Windows wordt Oculus Quest automatisch weergegeven als een schijf op je

computer.

Was this answer helpful? Permalink
Ja Nee

Hoe zet ik foto's of video's over van mijn computer naar mijn Oculus Quest?

https://secure.oculus.com/my/devices/
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In macOS moet je Android File Transfer installeren om bestanden te kunnen overzetten

tussen je Oculus Quest en computer.

Op Chromebooks/Chrome OS moet je de app Bestanden gebruiken voor toegang tot

je Oculus Quest-headset.

3. Klik op de bestanden en sleep ze van je Oculus Quest-headset naar je computer.

Als je Oculus Quest-headset niet wordt weergeven als schijf op je Windows-pc:

Zorg ervoor dat je de meegeleverde de USB-kabel uit je Oculus Quest-pakket gebruikt.

Selecteer via je headset Accepteren in VR om je computer toegang te geven tot de

bestanden op je headset.

Het stuurprogramma van je apparaat bijwerken:

1. Klik op het bureaublad van je computer met de rechtermuisknop op Deze pc of Mijn

computer.

2. Selecteer Computer

3. Selecteer Beheren

4. Selecteer Apparaatbeheer

Als je de optie Beheren niet ziet, selecteer je gelijk Apparaatbeheer.

5. Klik op de > naast Oculus-apparaten of Draagbare apparaten om je opties uit te

vouwen.

6. Klik met je rechtermuisknop op Quest en selecteer Stuurprogramma bijwerken.

7. Selecteer de optie Zoeken op computer en vervolgens de optie Ik wil kiezen uit een

lijst.

https://www.android.com/filetransfer/


7/5/2019 Aan de slag met je Oculus Quest | Oculus Support

https://support.oculus.com/855551644803876/#faq_307245736720922 22/32

8. Selecteer MTP USB-apparaat en selecteer vervolgens Volgende om de update te

voltooien.

Opmerking: gebruik een USB 3.0-kabel die is aangesloten op een USB 3.0-poort van

je computer als je lage overdrachtssnelheden ervaart.

Je Oculus Quest-headset wordt automatisch bijgewerkt als deze is verbonden met

Wi-Fi en is ingeschakeld. Doe het volgende om ervoor te zorgen dat je Oculus

Quest-software automatisch wordt bijgewerkt:

Zorg dat je headset is opgeladen, is ingeschakeld en is verbonden met Wi-Fi.

Plaats je headset voor een langere periode op een plat oppervlak zonder de headset te

bewegen of de binnenste sensor te blokkeren.

Zorg dat software-updates zijn ingeschakeld in de Oculus-app op je telefoon. Dit doe je zo:

1. Open de Oculus-app op je telefoon.

2. Selecteer linksboven in je app Oculus Quest.

3. Tik rechtsonder in de app op Instellingen.

4. Tik op je Oculus Quest die staat weergegeven onder je naam en e-mailadres.

5. Tik op Meer instellingen

Was this answer helpful? Permalink
Ja Nee

Hoe kan ik mijn Oculus Quest-software bijwerken?
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6. Tik op Geavanceerde instellingen

7. Zorg dat de optie Software automatisch bijwerken blauw is ter indicatie dat de

instelling is ingeschakeld.

Opmerking: als je Oculus Quest is uitgeschakeld, wordt deze niet automatisch

bijgewerkt

If you're having trouble with your Oculus Quest for any reason, you can try rebooting

it to resolve the issue. To reboot your Quest:

1. With your headset on, hold the power button on the top of your headset down until you're

prompted with a shut-down screen.

2. Select Restart to reboot your Oculus Quest.

Was this answer helpful? Permalink
Ja Nee

How do I reboot my Oculus Quest?

Was this answer helpful? Permalink
Ja Nee

Hoe zet ik mijn Oculus Quest terug naar de fabrieksinstellingen?
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Als je van account wilt wisselen op je Oculus Quest, problemen ondervindt met je

headset of alle gegevens van de headset wilt verwijderen, kun je de

fabrieksinstellingen herstellen. Hiermee wordt alles van je Oculus Quest gewist en

keert de Quest terug naar de staat toen je de Quest uit de verpakking haalde.

De fabrieksinstellingen herstellen via je telefoon:

1. Open de Oculus-app op de telefoon die aan je Oculus Quest-headset is gekoppeld.

2. Tik in het onderste menu op Instellingen.

3. Tik op de headset die aan je telefoon is gekoppeld.

4. Tik op Meer instellingen.

5. Tik op Fabrieksinstellingen herstellen en vervolgens op Opnieuw instellen.

6. Meld je aan bij de Oculus-app met het account dat je aan je Oculus Quest-headset wilt

koppelen en stel je apparaat opnieuw in.

Opmerking: je kunt de fabrieksinstellingen van je Oculus Quest alleen met je telefoon

herstellen als je toegang hebt tot het account dat aan je Oculus Quest is gekoppeld.

De fabrieksinstellingen herstellen via de headset:

1. Schakel je Oculus Quest uit.

2. Houd de aan/uit-knop en volumeknop (-) op je headset tegelijk ingedrukt totdat het

opstartscherm wordt geladen op de headset.

3. Gebruik de volumeknoppen op je headset om Fabrieksinstellingen herstellen te markeren

en druk op de aan/uit-knop.

4. Gebruik de volumeknoppen op je headset om Ja te markeren en druk op de aan/uit-knop.

5. Meld je aan bij de Oculus-app met het account dat je aan je Oculus Quest-headset wilt

koppelen en stel je apparaat opnieuw in.

https://support.oculus.com/525406631321134
https://support.oculus.com/525406631321134
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Als je problemen hebt met het opnieuw aanzetten van je Quest na het opnieuw

instellen, houd je de aan/uit-knop 30 seconden ingedrukt.

Opmerkingen:

Het herstellen van de fabrieksinstellingen op je Oculus Quest kan niet ongedaan worden

gemaakt. Hiermee worden al je accountgegevens, apparaatgegevens, gedownloade games

en inhoud van het apparaat verwijderd.

Als je de fabrieksinstellingen herstelt, wordt er geen inhoud uit je Oculus-account

verwijderd die je hebt gekocht of gedownload en die opnieuw op je apparaat kan worden

gedownload.

Was this answer helpful? Permalink
Ja Nee

Wachtwoord en pincode voor je Oculus Quest

Je headset veilig houden.

Je kunt een pincode instellen in je Oculus-account om eenvoudig VR-games en -

ervaringen te kopen. Je kunt dit doen via de Oculus-app op je compatibele

smartphone.

Een pincode toevoegen:

Hoe kan ik mijn Oculus-pincode opnieuw instellen voor Oculus Quest?

https://support.oculus.com/322769838595481/
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1. Open de Oculus-app op je telefoon.

2. Selecteer linksboven in je app Oculus Quest.

3. Tik rechtsonder in de app op Instellingen.

4. Tik op Oculus-pincode opnieuw instellen

5. Voer je Oculus-wachtwoord en je nieuwe pincode in.

6. Tik op de knop Verzenden.

Opmerking: als dit de eerste keer is dat je een pincode instelt voor je Oculus-

account, moet je de wijziging bevestigen via het e-mailadres dat aan je Oculus-

account is gekoppeld.

Je kunt instellen dat de Oculus Quest om een patroon vraagt wanneer de headset

wordt ingeschakeld of uit de slaapstand wordt gehaald.

Een ontgrendelingspatroon voor je Oculus Quest instellen:

1. Open de Oculus-app op de telefoon die aan je Oculus Quest-headset is gekoppeld.

2. Tik in het onderste menu op Instellingen.

3. Tik op de headset die aan je telefoon is gekoppeld.

4. Tik op Meer instellingen.

Was this answer helpful? Permalink
Ja Nee

Hoe kan ik een ontgrendelingspatroon voor mijn Oculus Quest instellen?
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5. Tik op Ontgrendelingspatroon.

6. Teken met je vinger het ontgrendelingspatroon dat je wilt gebruiken en tik vervolgens op

Maken.

7. Teken hetzelfde patroon nogmaals en tik op Bevestigen.

Het wachtwoord dat je voor Oculus instelt, wordt gebruikt om je aan te melden bij je

Oculus-account. Voor al je Oculus-apparaten worden hetzelfde account en hetzelfde

wachtwoord gebruikt.

Je wachtwoord wijzigen via de Oculus-app op je telefoon:

1. Open de Oculus-app op je telefoon.

2. Tik op Instellingen en vervolgens op Oculus-wachtwoord wijzigen.

3. Voer je oude wachtwoord, je nieuwe wachtwoord en ten slotte nogmaals je nieuwe

wachtwoord in om dit te bevestigen.

4. Tik op Opslaan om je nieuwe wachtwoord op te slaan.

Was this answer helpful? Permalink
Ja Nee

Hoe werk ik mijn wachtwoord voor Oculus Quest bij?

Was this answer helpful? Permalink
Ja Nee
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Oculus Quest-accessoires

Aanvullende items om te gebruiken met je Quest.

Laad je Quest alleen op met de oplader die wordt meegeleverd in de doos om je

Oculus Quest in goede staat te houden. Probeer de volgende stappen als je

problemen hebt met het opladen van je Oculus Quest:

Zorg er bij het opladen voor dat de kabel correct is aangesloten op je headset. Als je het

niet zeker weet, koppel je de oplaadkabel los van de headset en power brick en sluit je

deze daarna opnieuw aan.

Controleer of het ledlampje aan de zijkant van je headset brandt tijdens het laden. Als het

ledlampje niet oranje of groen brandt, wordt je headset niet correct opgeladen.

Zorg ervoor dat je headset is uitgeschakeld of in de slaapmodus staat wanneer je deze niet

oplaadt en gebruikt.

Welke oplader moet ik gebruiken met mijn Oculus Quest?

Was this answer helpful? Permalink
Ja Nee

Wat kan ik gebruiken om mijn Oculus Quest veilig te vervoeren?

https://support.oculus.com/354351035113305
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Zonder snoeren, sensoren en afhankelijkheid van een computer, is je Quest

draagbaar genoeg om mee te nemen onderweg. Bekijk de Oculus Quest-reiscase om

je Quest veilig te houden als je onderweg bent. De case biedt bescherming voor je

headset, Touch-controllers, oplaadkabel, adapter en extra batterijen, en je houdt alles

bij elkaar in één handige reiscase.

Houd er rekening mee dat de Quest-reiscase vooral is bedoeld voor draagbaarheid.

De case is ontworpen om alles te kunnen bevatten dat is meegeleverd met de Quest,

en niets wat niet is meegeleverd. Om een lange levensduur van je case te

garanderen, moet je je Quest en accessoires zoals hieronder weergegeven in de

case plaatsen en er niet te veel andere dingen bij in doen.

https://www.oculus.com/quest/accessories/
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Was this answer helpful? Permalink
Ja Nee
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