Gezondheids- En Veiligheidswaarschuwing
* Deze gezondheids- en veiligheidswaarschuwingen worden periodiek geactualiseerd.
Controleer oculus.com/warnings voor de nieuwste versie.
GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSWAARSCHUWING:
OM HET RISICO VAN PERSOONLIJK LETSEL,
ONGEMAK OF SCHADE TE BEPERKEN, MOET JE
ERVOOR ZORGEN DAT ALLE GEBRUIKERS VAN DE
GEAR VR DE ONDERSTAANDE WAARSCHUWINGEN
VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG DOORLEZEN.

Voor gebruik van de Gear VR:
• Lees en volg alle configuratie- en gebruiksaanwijzingen die met de Gear VR zijn verstrekt.
• Bekijk de hardware en software aanbevelingen voor het gebruik van de Gear VR. Kans
op gevaar of ongemak kan toenemen als andere dan de aanbevolen hardware en
software wordt gebruikt.
• Je GEAR VR is niet ontworpen voor gebruik met incompatibele apparaten, accessoires
en/of software. Gebruik van incompatibele apparaten, accessoires en/of software kan
leiden tot letsel bij jou of anderen en kan prestatieproblemen of schade aan je systeem
en bijbehorende diensten opleveren.
• Een comfortabele virtual reality ervaring vereist een niet gehinderd of beperkt gevoel
van beweging en evenwicht. Gebruik de Gear VR niet als je moe bent, een slaaptekort
hebt, onder invloed van alcohol of drugs bent of een kater hebt, of wanneer je lijdt
aan problemen met de spijsvertering, emotionele stress of angst, of last hebt van een
verkoudheid, griep, hoofdpijn, migraine of oorpijn, omdat dit uw gevoeligheid voor
negatieve symptomen kan verhogen.
• Wij raden aan om voordat je de Gear VR gebruikt een arts te raadplegen wanneer je zwanger
bent, op hoge leeftijd bent, een afwijking hebt van het binoculair gezichtsvermogen, lijdt aan
een psychiatrische stoornis, een hartaandoening of aan andere ernstige medische aandoening.

Aanvallen:
Sommige mensen (ongeveer 1 op de 4000) zijn gevoelig voor ernstige duizeligheid, toevallen,
epileptische aanvallen of black-outs veroorzaakt door lichtflitsen of patronen, en dit kan
gebeuren tijdens het kijken van TV, het spelen van videospelletjes of het ervaren van
virtual reality, zelfs als ze nooit eerder een epileptische aanval of black-out hebben gehad
of geen geschiedenis van aanvallen of epilepsie hebben. Dergelijke aanvallen komen vaker

voor bij kinderen en jongeren onder de leeftijd van 20. Iedereen die een aanval, verlies van
bewustzijn, of andere symptomen heeft gehad die verband houden met een epileptische
aandoening moet een arts te raadplegen voor gebruik van de Gear VR.

Kinderen:
De Gear VR mag niet gebruikt worden door kinderen onder de leeftijd van 13, omdat jonge
kinderen een belangrijke periode in de visuele ontwikkeling doormaken. Volwassenen
moeten kinderen (13 jaar en ouder) die gebruik maken of hebben gemaakt van de Gear
VR op de hieronder beschreven symptomen controleren, en moeten de tijd die kinderen de
Gear VR gebruiken beperken en zorgen dat ze pauzes nemen tijdens het gebruik. Langdurig
gebruik moet worden vermeden, omdat dit een negatieve invloed zou kunnen hebben voor
de ontwikkeling van de hand-oog coördinatie, balans, en het vermogen om meerdere taken
simultaan uit te voeren. Volwassenen moeten kinderen nauwlettend volgen tijdens en na
gebruik van de Gear VR en controleren of de bovenstaande vaardigheden niet verminderen.

Algemene voorzorgsmaatregelen:
Om het risico van letsel of ongemak te beperken moet je tijdens het gebruik van de Gear VR
deze instructies en voorzorgsmaatregelen altijd in acht nemen:
• Gebruik alleen in een veilige omgeving: De Gear VR produceert een meeslepende
virtual reality ervaring die je afleidt van je werkelijke omgeving en de waarneming daarvan
volledig kan afschermen.
ff Wees je altijd, voorafgaand aan het gebruik van de Gear VR, volledig bewust
van de omgeving waarin je je bevindt tijdens het gebruik van de Gear VR. Wees
voorzichtig om letsel te voorkomen.
ff Het gebruik van de Gear VR kan evenwichtsverlies veroorzaken.
ÌÌ Vergeet niet dat de objecten die je ziet in de virtuele omgeving niet bestaan in de
echte omgeving, probeer daar dus niet op te zitten of staan of deze te gebruiken
voor ondersteuning.
ÌÌ Voor de veiligste beleving, blijf zitten of stilstaan wanneer je de Gear VR gebruikt.
ff Door te struikelen, tegen muren te botsen of daar tegenaan te lopen, of meubels of andere
voorwerpen te raken kunnen ernstige verwondingen ontstaan, dus zorg ervoor dat de
ruimte waarin je de Gear VR gebruikt veilig is en geschikt voor het gebruik van de Gear VR.
ff Zorg ervoor dat je, tijdens en direct na het gebruik van de Gear-VR, niet in de buurt
komt van andere mensen, objecten, trappen, balkons, open deuren, ramen, meubels,
open vuur, plafondventilators of lampen of andere zaken die je kunt omstoten of
waar je tegenaan kunt botsen.
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ff Verwijder van tevoren objecten die struikelgevaar kunnen opleveren in het gebied
waar je de Gear VR wil gaan gebruiken.
ff Onthoud dat je tijdens het gebruik van de Gear VR niet kan opmerken wanneer
mensen en huisdieren je directe omgeving betreden.
ff Gebruik geen scherpe of andere gevaarlijke voorwerpen tijdens het gebruik van
de Gear VR.
ff Draag de Gear VR nooit in situaties die je aandacht vereisen, zoals wandelen,
fietsen of rijden.
Zorg ervoor dat je de Gear VR vlak en comfortabel vastzet op je hoofd, en dat je een
enkelvoudig, duidelijk beeld te zien krijgt.
Geef je lichaam de tijd om zich aan de de Gear VR aan te passen; gebruik aan het begin
de VR Gear slechts een paar minuten per keer, en verleng de duur van je gebruik van de
VR Gear geleidelijk wanneer je meer gewend raakt aan virtual reality. Het kan voor het
verhelpen van kleine verschillen tussen de daadwerkelijke bewegingen en de resulterende
virtual reality ervaring behulpzaam zijn om bij het begin van een virtual reality ervaring
rond te kijken en het invoerapparaat te gebruiken.
Gebruik de Gear VR niet terwijl je je bevindt in een bewegend voertuig zoals een auto,
bus, of trein, aangezien dit uw gevoeligheid voor ongunstige symptomen kan verhogen.
Neem ten minste iedere 30 minuten 10 tot 15 minuten pauze, zelfs als je niet denkt dat
je het nodig hebt. Ieder mens is anders, dus neem vaker en langere pauzes wanneer je
ongemakken voelt. Je moet zelf beslissen wat het beste werkt voor jou.
De Gear VR kan worden uitgerust met een “passthrough” functie die je toelaat om uw
omgeving tijdelijk te zien voor een korte ‘echte wereld interactie’. Je moet de Gear VR
altijd afzetten voor elke situatie die de aandacht en coördinatie vereist.
Luisteren naar geluid bij hoge volumes kan onherstelbare schade aan uw gehoor
veroorzaken. Door achtergrondgeluiden, alsmede voortdurende blootstelling aan hoge
geluidsniveaus, kunnen geluiden stiller lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Vanwege
het meeslepende karakter van de virtual reality ervaring, moet je de Gear VR niet met
gebruiken met het geluid op een hoog volume, om je zodoende beter bewust te blijven
van je omgeving en het risico van gehoorschade te beperken.

Ongemak
• Met het gebruik van de VR Gear moet onmiddellijk worden gestopt wanneer zich een
van de volgende symptomen voordoen: epileptische aanvallen; verlies van bewustzijn;
vermoeide ogen; oog- of spiertrillingen; onwillekeurige bewegingen; verslechterd of
gewijzigd zicht, wazig of dubbel zien of andere visuele afwijkingen; duizeligheid;
desoriëntatie; verstoord evenwicht; verminderde hand-oog coördinatie; overmatig

zweten; toegenomen speekselvloed; misselijkheid; duizeligheid; ongemak of pijn in het
hoofd of de ogen; slaperigheid; vermoeidheid; of symptomen die lijken op reisziekte.
• Net als het geval is met de symptomen die mensen kunnen ervaren nadat ze van boord
van een cruiseschip gaan, kunnen symptomen van virtual reality blootstelling nog
uren aanhouden nadat het de virtual reality ervaring is gestaakt. Deze symptomen
na gebruik kunnen bestaan uit de bovenstaande symptomen, alsmede uit overmatige
slaperigheid en verminderd vermogen om simultaan verschillende taken uit te
voeren. Wanneer je deze symptomen hebt, kunnen deze een verhoogd risico op letsel
opleveren in de uitoefening van normale activiteiten in de echte wereld.
• Rijd niet, bedien geen machines, en ontplooi
geen andere visueel of fysiek veeleisende
activiteiten die mogelijk ernstige gevolgen
kunnen hebben (d.w.z. activiteiten tijdens
de uitoefening waarvan de hiervoor genoemde symptomen de dood tot gevolg kunnen
hebben, of kunnen leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen), of andere
activiteiten waarvoor een onbeperkt functionerende balans en hand-oog coördinatie
nodig is (zoals sporten of een fiets, enz.), tot je volledig bent hersteld van de symptomen.
• Wacht enkele uren nadat alle symptomen volledig zijn verdwenen voordat je de Gear
VR opnieuw gebruikt. Zorg ervoor dat je de Gear VR goed hebt geconfigureerd voordat
je het gebruik hervat.
• Ga goed na welk type content je tot je nam voorafgaand aan het begin van de symptomen,
omdat de kans bestaat dat je gevoeliger bent voor het intreden van syptomen bij een bepaald
gebruik of een bepaalde type content.
• Raadpleeg een arts als je last hebt van ernstige en/of aanhoudende symptomen.

RSI:
Kan klachten veroorzaken aan spieren, gewrichten en huid. Als een deel van je lichaam moe
wordt of pijn gaat doen tijdens het gebruik van de Gear VR, of als je symptomen voelt zoals
tintelingen, gevoelloosheid, een branderig gevoel of stijfheid, moet je stoppen en een paar
uur rust nemen voordat je de Gear VR weer gaat gebruiken. Als je nog steeds een van de
bovenstaande symptomen ervaart, of ander ongemak tijdens of na het gebruik, stop dan met
verder gebruik en raadpleeg een arts.

Interferentie met medische hulpmiddelen:
The Gear VR bevat magneten en kan radiogolven uitstoten. Dit kan een uitwerking hebben
op nabijgelegen elektronische apparaten, waaronder pacemakers, hoortoestellen en

defibrillatoren. Wanneer u een pacemaker of een ander geïmplanteerd medisch hulmiddel
heeft, gebruik de Gear VR dan niet voordat u uw dokter of de fabrikant van uw medisch
hulpmiddel heeft geraadpleegd. Houdt een veilige afstand tussen de Gear VR en uw medische
hulpmiddelen, en stop het gebruik van de Gear VR wanneer u een aanhoudende storing
ervaart met uw medisch hulpmiddel.

Controller:
• Uw Gear VR kan zijn geleverd met een controller van een derde partij (een andere fabrikant).
• Raadpleeg de fabrikant voor de gezondheid en de veiligheid waarschuwingen voor
de controller.
• Gebruik altijd de polsbanden die met de controller zijn meegeleverd om te zorgen dat
de controller goed is bevestigd tijdens het gebruik.

Batterijen:
• VERSTIKKINGSGEVAAR. De controllers zijn geen speelgoed. Ze bevatten batterijen, wat kleine
onderdelen zij. Buiten bereik van kinderen onder de drie jaar houden.
• NIET OM IN TE NEMEN. RISICO OP CHEMISCHE BRANDWONDEN.
• Wanneer een batterij is ingeslikt kan dat binnen twee uur leiden tot ernstige interne
brandwonden en mogelijke perforatie van de slokdarm, met de dood tot gevolg. Houdt
batterijen buiten bereik van kinderen.
• Wanneer u denkt dat batterijen mogelijk zijn doorgeslikt of op welke manier dan ook in het
lichaam zijn gekomen, zoek dan direct medische hulp.
• Stop het gebruik van het product wanneer het batterijcomponent niet goed is afgesloten en
houdt het buiten bereik van kinderen.
• Brandgevaar. Batterijen kunnen oververhitting veroorzaken of lekken wanneer ze
achterstevoren worden geplaatst, uit elkaar worden gehaald, overladen, doorboord,
kapot worden gemaakt, worden vermengd of gebruikt met andere batterijtypen of worden
blootgesteld aan vuur of hoge temperaturen. Laadt wegwerpbatterijen niet op. Vervang alle
batterijen in één apparaat gelijktijdig.
• Tot gebruik in de originele verpakking houden. Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk op
de juiste manier weg.
• Zorg ervoor dat geleidende materialen niet in contact komen met de accupolen van de
apparaten. Houdt batterijen droog en voorkom dat er water kan binnendringen.
• Probeer batterijen niet aan te passen, te doorboren of uit elkaar te halen.

Elektrische schok:
Om het risico van een elektrische schok te beperken:
• Maak de componenten die geleverd zijn niet open en pas ze niet aan.
• Gebruik het product niet als een kabel is beschadigd of draden zijn blootgesteld.
Als een voedingsadapter is meegeleverd:
• Stel de adapter niet bloot aan vloeistoffen of vocht.
• Koppel de adapter vóór reiniging los, en reinig deze alleen met een droge doek.
• Houd de adapter uit de buurt van open vuur en andere warmtebronnen.
• Gebruik alleen de voedingsadapter die bij de Gear VR is geleverd.

Beschadigde apparaten:
• Gebruik je apparaat niet als een onderdeel kapot of beschadigd is.
• Probeer niet om zelf je apparaat of onderdelen daarvan te repareren. Reparaties behoren
alleen te worden uitgevoerd door geautoriseerde onderhoudstechnici.

Besmettelijke aandoeningen:
Deel de Gear VR niet met mensen met een besmettelijke aandoening, infecties of ziekten,
met name van de ogen, de huid of de hoofdhuid. Dit om om de overdracht van besmettelijke
aandoeningen (zoals slijmvlies ontsteking / conjunctivitis ) te voorkomen. De Gear VR moet
worden schoongemaakt tussen elk gebruik met huidvriendelijke antibacteriële doekjes (met
name de lenzen) en gedroogd met een microvezeldoekje.

Huidirritatie:
De Grear VR wordt gedragen naast de huid en hoofdhuid. Stop met het gebruik van de
Gear VR als je zwelling, jeuk, irritatie of andere klachten merkt. Bij aanhoudende klachten
contact op met een arts.

Om schade aan de Gear VR te voorkomen:
• Plaats de Gear VR niet in direct zonlicht. Blootstelling aan direct zonlicht kan de Gear VR
beschadigen.
• Schijn niet met een laser of externe lichtbron door de lenzen omdat daardoor het scherm
beschadigd kan raken.
• Bewaar onderdelen in de daarvoor bestemde verpakking wanneer deze niet worden gebruikt
om onbedoelde schade of milieublootstelling te minimaliseren.
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