
 

 Oculus Quest  מדריך הפעלה 

המכשיר, שחרר את רצועות הצד ואז את הרצועה העליונה. החל  את    שלב . 1
  .ותמאחור, הרכיב את האוזני

מהודקת  .2 שהיא  עד  מטה  כלפי  האחורית  הרצועה  את  למשוך  הקפד 
 לבסיס הראש. 

 ב משקפיים, לבש תחילה את המכשיר מלפנים.אם אתה מרכי .3

 הדק את הלשוניות הצדדיות ואז את הרצועה העליונה.  .4

וודא כי הרצועות אינן חזקות מדי. האוזניות צריכות להתאים בנוחות ולא  .5
 להפעיל יותר מדי לחץ על הפנים ועל הראש. 

 התאמת התצוגה שלך 

לא  . 1 הזז  המכשיר,  צידי  בשני  אוחזות  את  כשידיך  ט 
Oculus Quest   ברורה שהתמונה  עד  ולמטה  למעלה 

  והאוזנייה מרגישה בנוח.

אם אתה מרכיב משקפיים, הכנס את מרווח המשקפיים   .2
 לפני השימוש בו. Oculus Questלאוזניות 

אם התמונה באוזנייה שלך אינה ברורה, תוכל להשתמש באגודל השמאלי כדי להזיז את מחוון   .3
 ית האוזנייה שמאלה וימינה עד שהתמונה ברורה. התמונה משמאל לתחת

 הגדרות משחקים ותצוגה 

 בפעם הראשונה, פעל לפי ההוראות שעל המסך.  Guardianאם אתה מגדיר את  . 1

2. Guardian מאפשר לך ליצור גבולות ב- VR   המופיעים כאשר אתה מתקרב יותר מדי לקצה אזור
 ק שלך יופיע כאחד מהגדלים הבאים:, אזור המשחGuardianהמשחק שלך. בעת הגדרת 

A.  מתחת למינימום: אם שטח המשחק שלך נמוך מהמינימום, הוא אינו עומד בדרישה של
 .Guardianמטר על מטר לשימוש ב.

B.  מינימום: יש לך מספיק מקום לאזור המשחק המינימלי הנדרש, אך אפליקציות מסוימות
 ובה ביותר. מטר לפחות לחוויה הט 2מטר על  2עשויות להמליץ על 

C.   המומלץ המשחקים  אזור  את  לכם  יש  שאזור Roomscaleמומלץ:  היא  המשמעות   .
 . Guardianמטר הדרוש למערכת  2מטר על  2המשחק שלך עומד או עולה על שטח 



 

הכלים התחתון. .3 מסרגל  על    בתפריט השמאלי.  Guardianבחר    כדי לאפס, בחר הגדרות  לחץ 
 על המסך כדי לאפס עקוב אחר ההוראות ש, הגדר

 

 שליטה 

התחושה    -נוכחות בידיים  ת  תחושהם זוג בקרי מעקב שנותנים לך    Oculus Quest Touch  -בקרי ה
שהידיים הווירטואליות שלך הן בעצם שלך. בקרי מגע כוללים לחצני פעולה, מקלות אגודל ומפעילים 

המוסיפים   עם אנלוגיים  אינטראקציה  לקיים  כדי  שלך  בבקר  להשתמש  יכול  אתה  חדשות.  חוויות 
 פליקציות ומשחקים, באמצעות הלחצנים בבקר שלך כדי לבצע את הפעולות הבאות:  א

 : לחץ כדי לבחור דברים.X -ו A ם לחצני •
• B ו- Y .לחץ לחזרה למסך או לתפריט הקודם : 
 או לחץ והחזק כדי לאפס את כיוון הבקר שלך : לחץ לחזרה Oculusלחצן  •
חפצים או לעשות אגרוף בעת שימוש בידיים הווירטואליות   כפתור אחיזה: לחץ כדי לתפוס •

 שלך. 
 כדי להעלות את התפריט.  Oculus Homeלחצן תפריט: לחץ על לחצן התפריט מבית  •
 לחץ על כפתור כלשהו כדי להעיר את הבקר לאחר הפעלת האוזנייה. •

 

 

 

 WIFIחיבור 

כדי לשנות    כונות והתוכן.כדי להשתמש ולגשת לרוב הת  Wi-Fiצריך להיות מחובר לרשת    המכשיר
 :Oculus Questשאליה מחובר   Wi-Fi -את רשת ה

 והרכיב את האוזנייה.  Oculus Questהפעל את  . 1

 בחר הגדרות מתפריט סרגל הכלים התחתון  .2

 . Wi-Fiבחר  .3

שאליה   Wi-Fi  -שאליה תרצה להתחבר. הזן את הסיסמה עבור רשת ה  Wi-Fi  -בחר את רשת ה .4
 תרצה להתחבר. 

 שת בחר התחבר כדי להתחבר לר  .5



 

 אזהרות  

המסמן את הקצוות של אזור    Guardianשלך תגדיר גבול של    Quest  -בכל פעם שאתה משתמש ב 
המשחק שלך. גבול זה מבטיח לך לא להיתקל בשום דבר ויש לך אזור בטוח לשחק בו. עם זאת, קל  

. אם אתה משחק בבית, למשל, זה רעיון טוב להזהיר האמיתיות שלך מכוסות  עינייםהש  מאוד לשכוח
לפני שאתה נכנס ושהם מכירים גם את גבולות אזור המשחק שלך.    VR  -אנשים אחרים שתעבור ל

 .חיות מחמדעל היזהר גם 

נוטים להיות    Quest  -דקות. משחקים רבים ב  20לקחת הפסקות קבועות לעתים קרובות כל  רצוי  
נוחים למדי, אך חלק מהמשחקים יכולים לדמות תנועה בדרכים העלולות לגרום לאנשים מסוימים 

אתה צריך להפסיק מיד. לאורך זמן עם שימוש    אם אתה מתחיל לחוש בחילה,.  תסחרחורלהרגיש  
אך אחרים לא, לכן שימו לב תמיד למה שגופכם אומר לכם  התרגל  קבוע, אנשים מסוימים עשויים ל

ואל תנסו "לדחוף" רגשות אי נוחות. אם אתה מרגיש לא נעים זה יכול לעזור לקחת הפסקה, לשתות  
 כשתהיה מוכן. לישון טוב ולנסות שוב קצת מים, לאכול משהו, 

 אפליקציות וספרייה: 

 

 

 

 

 

 


