Gezondheid & Veiligheid
*Deze gezondheids- en veiligheidswaarschuwingen worden
regelmatig bijgewerkt zodat ze nauwkeurig en volledig blijven.
Kijk op www.oculus.com/warnings voor de nieuwste versie.

G E Z O N D H E I D S E N
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN:
Om het risico op persoonlijk
letsel, ongemak of schade aan
eigendommen te beperken, moet u
ervoor zorgen dat alle gebruikers
van de headset de onderstaande
waarschuwingen aandachtig
doorlezen voordat ze de Oculus Goheadset en controller gebruiken.

Voordat u de
headset gebruikt
• Lees alle installatie- en bedieningsinstructies die bij de headset
worden geleverd door en volg ze op.
• Lees de aanbevelingen voor hardware en software door voordat
u de headset gebruikt. De kans op ongemak kan toenemen als
de aanbevolen hardware en software niet worden gebruikt.
• Uw headset en software zijn niet bedoeld voor gebruik met
een ongeautoriseerd apparaat, accessoire, software en/
of content. Gebruik van een ongeautoriseerd apparaat,
accessoire, software en/of content of het hacken van het
apparaat, software of content kan leiden tot letsel aan u of
anderen en kan prestatieproblemen of schade veroorzaken
aan uw systeem en gerelateerde diensten.
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• Om het risico op ongemak te verkleinen, moet u de zijen bovenbanden goed afstellen en ervoor zorgen dat de
gezichtsinterface goed zit en dat u één duidelijk beeld ziet;
dit helpt om het gewicht van de headset beter te verdelen.
Controleer de instellingen opnieuw voordat u het gebruik na
een pauze hervat om onbedoelde wijzigingen van instellingen
te voorkomen.
• Virtuele realiteit is een meeslepende ervaring die intens kan zijn.
Angstaanjagende, gewelddadige of prikkelende content kan
ervoor zorgen dat uw lichaam reageert alsof het de werkelijkheid
was. Kies uw content zorgvuldig als u een voorgeschiedenis
heeft van ongemak of lichamelijke klachten bij het ervaren van
deze situaties. Oculus verstrekt beoordelingen voor sommige
content, en u dient voor gebruik de beoordeling van uw content
bekijken. (Ga voor meer informatie over de beoordelingen en
hoe ze kunnen helpen een prettige ervaring te krijgen naar
https://support.oculus.com/help/oculus/918058048293446/ ).
Als u nog niet bekend bent met virtual reality, begin dan met
content die de beoordeling Comfortabel heeft, voordat u
Gemiddeld, Intens of Niet Beoordeeld probeert.
• Een prettige virtual reality-ervaring vereist goede coördinatie
en een goed evenwichtsgevoel. Gebruik de headset niet
wanneer u: moe bent; slaap nodig heeft; onder de invloed bent
van alcohol of drugs;een kater heeft; problemen heeft met de
spijsvertering; onder emotionele druk staat of angst heeft; of
bij verkoudheid, griep, hoofdpijn, migraine of oorpijn, omdat dit
uw gevoeligheid voor ongunstige symptomen kan vergroten.
• Raadpleeg uw arts voordat u de headset gebruikt als u
zwanger bent, ouder bent, reeds bestaande binoculaire
gezichtsproblemen heeft of aan een psychiatrische stoornis
lijdt, of als u een hartaandoening of een andere ernstige
medische aandoening heeft.
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Epileptische aanvallen
epileptische aanvallen, oog- of spiertrekkingen of black-outs
veroorzaakt door lichtflitsen of -patronen, en dit kan gebeuren
tijdens het TV kijken, videogames spelen of het ervaren van
virtual reality, zelfs als u nog nooit eerder een aanval of blackout heeft gehad of geen voorgeschiedenis heeft van toevallen of
epilepsie. Dergelijke toevallen komen vaker voor bij kinderen en
jongeren. Iedereen die een van deze symptomen ervaart, moet
stoppen met het gebruik van de headset en naar een dokter gaan.
Als u eerder een epilepsieaanval heeft gehad, buiten bewustzijn
bent geraakt of een ander symptoom heeft gehad dat verband
houdt met epilepsie, dient u een arts te raadplegen voordat u
de headset gebruikt.

Kinderen
Dit product is geen speelgoed en dient niet te worden gebruikt
door kinderen jonger dan 13 jaar, omdat het formaat van
de headset niet geschikt is voor kinderen en een verkeerde
maat kan leiden tot ongemak of schadelijke gevolgen voor de
gezondheid, en omdat jongere kinderen zich in een kritieke
periode van visuele ontwikkeling bevinden. Volwassenen
dienen ervoor te zorgen dat kinderen (van 13 jaar en ouder) de
headset gebruiken met inachtneming van deze gezondheidsen veiligheidswaarschuwingen, en er ook voor zorgen dat
de headset wordt gebruikt zoals wordt beschreven in het
onderdeel “Voordat u de Headset gebruikt” en het onderdeel
”Veilige omgeving”.
Volwassenen dienen kinderen (van 13 jaar en ouder) die de headset
gebruiken of gebruikt hebben te controleren op de symptomen
die in deze gezondheids- en veiligheidswaarschuwingen worden
beschreven (waaronder die welke in het onderdeel “Ongemak en
RSI” worden genoemd, en moeten de tijd dat kinderen de headset
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gebruiken beperken en ervoor zorgen dat ze pauzeren tijdens
het gebruik. Langdurig gebruik moet worden vermeden, omdat
dit een negatief effect kan hebben op de oog-handcoördinatie,
het evenwichtsgevoel en het vermogen om meerdere taken
tegelijkertijd te doen.
Volwassenen moeten zorgvuldig toezicht houden op hun
kinderen tijdens en na gebruik van de headset om te controleren
of er sprake is van een afname van deze vermogens.”

Algemene
voorzorgsmaatregelen
Om het risico op letsel of ongemak te verminderen, dient u tijdens
het gebruik van de headset altijd de volgende instructies op te
volgen en voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:
• Alleen voor gebruik in een veilig
omgeving De headset produceert
een meeslepende virtual realit yervaring die u afleidt van uw werkelijke
omgeving en uw zicht daarop
geheel blokkeert.

WEL

NIET

 Wees u altijd bewust van uw omgeving voordat u het
apparaat gaat gebruiken en tijdens het gebruik van de
headset. Wees voorzichtig, om letsel te voorkomen.
 U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het creëren
en behouden van een veilige omgeving voor het gebruik.
 U kunt zich ernstig verwonden door te struikelen of tegen
muren, meubels, andere voorwerpen of mensen op te lopen,
dus maak een ruimte vrij voordat u de headset gebruikt,
zodat het gebruik veilig is.
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 Het gebruik van de headset en de Oculus-controllers kan
leiden tot evenwichtsverlies.
 Vergeet niet dat de objecten die u in de virtuele omgeving
ziet in de echte wereld niet bestaan, dus ga er niet op zitten
of staan en gebruik ze niet om op te steunen.
 Blijf zitten, tenzij het voor uw game- of content-ervaring
nodig is dat u staat. Als u de headset zittend gebruikt, zorg
er dan voor dat u op een veilig en stabiel oppervlak zit.
 Wees extra voorzichtig om ervoor te zorgen dat u zich niet in
de buurt bevindt van andere mensen, objecten, trappen of
treden, hellingen, trottoir(s), balkons, open deuropeningen,
ramen, meubels, open vuur (zoals kaarsen of open haarden),
plafondventilatoren of verlichtingsarmaturen, televisies of
monitors, of andere voorwerpen die u kunt raken of die u
kunnen raken wanneer u de headset gebruikt of meteen na
het gebruik ervan.
 Gebruik van de headset terwijl u een bril draagt kan het risico
op gezichtsletsel vergroten als u valt of uw gezicht raakt.
 Wanneer u de headset met controllers gebruikt, kan het
zijn dat u uw armen volledig naar de zijkant of boven uw
hoofd uitstrekt, dus zorg ervoor dat er genoeg ruimte is
om dat te doen.
 Verwijder eventuele obstakels waarover u kunt struikelen uit
de ruimte voordat u de headset gebruikt.
 Denk eraan dat u tijdens het gebruik van de headset
misschien niet merkt dat mensen en huisdieren uw directe
omgeving betreden.
 Uw zicht op uw omgeving is volledig geblokkeerd wanneer u
de headset gebruikt, dus houd geen dingen vast die gevaarlijk
zijn, u kunnen verwonden of kunnen worden beschadigd.
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 De headset is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Als u het
buitenshuis gebruikt let dan heel goed op uw omgeving
en zorg ervoor dat u de headset in een veilige omgeving
gebruikt, uit de buurt van het verkeer, voetgangers of andere
gevaren die er buiten zijn. Als u de headset buitenshuis
gebruikt, blijf dan zitten, tenzij het voor uw spel- of contentervaring nodig is dat u staat.
 Draag de headset nooit in situaties die de aandacht vereisen,
zoals wandelen, fietsen of autorijden.
• Zorg dat u geleidelijk went aan het gebruik van de headset om
uw lichaam de kans te geven zich aan te passen; gebruik de
headset eerst slechts een paar minuten per keer en daarna steeds
geleidelijk iets langer terwijl u gewend raakt aan virtual reality.
Rondkijken en het inputapparaat gebruiken wanneer voor het
eerst de virtual reality ingaat kan u helpen bij de aanpassing aan
eventuele kleine verschillen tussen uw real-world bewegingen en
de daaruit resulterende virtual reality-ervaring.
• Gebruik de headset niet in een bewegend voertuig zoals een
auto, bus of trein, want variatie in snelheid of plotselinge
bewegingen kunnen uw gevoeligheid voor bijwerkingen
vergroten.
• Neem elke 30 minuten een pauze van minimaal 10 tot 15
minuten, zelfs als u denkt dat dit niet nodig is. Iedereen is
anders, dus neem vaker en langer pauze als u zich niet prettig
voelt. U dient zelf te beslissen wat het beste voor u werkt.
• Het is normaal dat uw headset warm aanvoelt tijdens het
gebruik of het opladen. Langdurig huidcontact met een
headset die warm aanvoelt kan leiden tot huidproblemen,
roodheid of lichte brandwonden. Als uw headset heet aanvoelt
of onaangenaam warm is, stop dan met het gebruik of het
opladen en laat de headset afkoelen.
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•

Zorg dat u niet langere tijd op een hoog volume luistert,
om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Systeemwaarschuwingen
Ter bescherming geeft de headset u de volgende waarschuwingen:
• Een hoorbare en visuele waarschuwing wanneer de headset
oververhit raakt. Als die waarschuwing verschijnt/klinkt, moet
u de headset onmiddellijk afzetten om het risico op persoonlijk
letsel te beperken, en de headset laten afkoelen voordat u het
gebruik voortzet.
• Een visuele waarschuwing bij hoge volumeniveaus. Als deze
waarschuwing verschijnt, zet het geluidsvolume dan lager om
het risico op gehoorverlies te beperken.

Ongemak
• Stop onmiddellijk met het gebruik van de headset bij een van
de volgende symptomen: toevallen; verlies van bewustzijn;
vermoeide ogen; oog- of spiertrekkingen; onwillekeurige
bewegingen; anders, wazig of dubbel zien of andere
visuele afwijkingen; duizeligheid; desoriëntatie; verzwakt
evenwichtsgevoel; verminderde hand-oog coördinatie;
overmatig zweten; verhoogde speekselvloed; misselijkheid;
duizeligheid; ongemak of pijn in het hoofd of de ogen;
slaperigheid; vermoeidheid; of symptomen die vergelijkbaar
zijn met wagenziekte.
• Net als bij de symptomen die mensen kunnen ervaren nadat
ze van een cruiseschip stappen, kunnen symptomen van
blootstelling aan virtual reality na gebruik uren aanhouden
en beter voelbaar worden. Deze symptomen na het gebruik
kunnen de bovenstaande symptomen omvatten, naast
overmatige slaperigheid en een verminderd vermogen om
meerdere taken tegelijkertijd te doen. Deze symptomen
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kunnen een verhoogd risico op letsel opleveren bij normale
activiteiten in de echte wereld.
• Ga niet autorijden,
bedien
g een
machines en doe
geen andere visueel
of fysiek veeleisende activiteiten die mogelijk ernstige gevolgen
kunnen hebben (d.w.z. activiteiten waarbij de symptomen
kunnen leiden tot de dood, lichamelijk letsel of schade
aan eigendommen) of andere activiteiten die een perfect
evenwichtsgevoel en hand-oog coördinatie vereisen (zoals
sporten of fietsen etc.) totdat u volledig hersteld bent van
eventuele symptomen.
• Gebruik de headset niet totdat alle symptomen enkele uren
lang volledig zijn verdwenen.
• Houd rekening met het type content dat u gebruikte toen u
symptomen begon te krijgen, want mogelijk bent u op basis van
die content gevoeliger voor symptomen. Bekijk de beoordeling
van de content die u gebruikte opnieuw en overweeg het
gebruik van content met een meer geschikte beoordeling.
• Raadpleeg een ar ts als u ernstige en/of aanhoudende
symptomen heeft.

Headset Batterij
en Opladen
Uw headset bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij en kan
worden geleverd met een voedingsadapter (oplader) en een
oplaadkabel. Onjuist gebruik van de batterij of voedingsadapter
kan brand, explosie, bat terijlekkage of andere gevaren
veroorzaken. Volg deze instructies op om het risico op letsel
voor u of anderen of schade aan uw product te beperken.
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• Uw headset bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij en
kan worden geleverd met een voedingsadapter (oplader)
en een oplaadkabel. Onjuist gebruik van de batterij of
voedingsadapter kan brand, explosie, batterijlekkage of andere
gevaren veroorzaken. Volg deze instructies op om het risico op
letsel voor u of anderen of schade aan uw product te beperken.
• De batterij in uw headset kan niet door de gebruiker worden
vervangen of onderhouden. Probeer niet om uw headset te
openen om toegang te krijgen tot de batterij, of de batterij te
openen, te repareren of te vervangen. Neem contact op met
Oculus Support als u hulp nodig hebt voor de batterij of de
energievoorziening van uw apparaat.
• Gebruik of draag uw headset niet wanneer deze op de adapter
of oplader is aangesloten.
• Laad uw headset alleen op met de meegeleverde adapter
en kabel of een goedgekeurde adapter en kabel indien niet
meegeleverd. Gebruik geen andere kabels of adapters. Als u
niet zeker weet of een kabel of adapter compatibel is met uw
headset neem dan contact op met Oculus Support.
• Inspecteer verbindingskabels, stekkeruiteinden en de adapter
regelmatig op schade of tekenen van slijtage. Gebruik uw
adapter niet als de metalen pinnen, behuizing, connectorpoort,
aansluitkabel of enig ander onderdeel beschadigd, gebarsten
of onbedekt zijn.
• Gebruik geen externe accu’s of stroombronnen anders dan
de meegeleverde adapter of toegestane accessoires om de
batterij op te laden of de headset van stroom te voorzien.
• Probeer de headset niet op te laden of te gebruiken als deze niet
ingeschakeld kan worden nadat u heeft geprobeerd deze op te
laden, als deze abnormaal warm wordt tijdens gebruik of tijdens het
opladen, of als het batterijvak opgezwollen is, vloeistof lekt of rookt.
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• Demonteer de headset niet, plet, buig of vervorm, doorboor,of
versnipper de headset niet, en leg niets zwaars op de headset.
Dit kan lekkage of een interne kortsluiting in de batterij
veroorzaken, wat kan leiden tot oververhitting.
• Laat uw headset niet vallen. Als u de headset laat vallen, vooral
op een harde ondergrond, kan dit de headset en de batterij
mogelijk beschadigen. Als u schade aan uw headset of batterij
vermoedt, neem dan contact op met Oculus Support.
• Laat uw headset niet nat worden of in contact komen met
vloeistoffen. Hoewel de headset mogelijk droog kan worden
en normaal lijkt te werken kunnen de batterijcontacten of
schakelpunten langzaam corroderen en een gevaar vormen
voor de veiligheid. Als de headset nat is geworden, neem dan
contact op met Oculus Support, ook als de headset normaal
lijkt te werken.
• Leg uw headset niet neer op plaatsen die erg heet kunnen
worden, zoals op of in de buurt van een kookplaat, kooktoestel,
strijkijzer of radiator of in direct zonlicht. Overmatige verhitting
kan schade veroorzaken aan de headset of de batterij en kan
de headset of de batterij laten exploderen. Droog een natte of
vochtige headset niet met een apparaat of warmtebron zoals
een magnetron, haardroger, strijkijzer of radiator. Laat uw
headset niet in een auto achter bij hoge temperaturen.
• Als de batterij lekt, laat de vloeistof dan niet in contact komen
met de huid of de ogen. Als er contact met de huid of de ogen is
geweest, spoel de getroffen plek dan met grote hoeveelheden
water uit en raadpleeg een arts.
• Zorg er altijd voor dat de headset voldoende ventilatie en
luchtstroming heeft tijdens het gebruik of bij het opladen. Het
bedekken van de headset met materialen die een aanzienlijke
invloed hebben op de luchtstroming kan de prestatie aantasten
en vormt een potentieel risico op brand of explosie.
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• Uw headset en adapter (indien aanwezig) voldoen
aan de toepasselijke limieten van de industriële
oppervlaktetemperatuurnormen. Om lichte brandwonden door
langdurig direct contact te voorkomen moet direct huidcontact
met uw adapter gedurende lange tijd bij het opladen, of bij
aansluiting op een krachtbron, worden vermeden. Zorg ervoor
dat de adapter zich in een goed geventileerde ruimte bevindt
tijdens gebruik. Gebruik de goedgekeurde oplaadkabel om
uw apparaat zo dicht mogelijk bij de adapter te houden; plaats
een adapter niet onder een kussen, deken of lichaamsdeel.
Gebruikers met bijzondere medische of fysieke aandoeningen
die hitte tegen de huid niet goed kunnen voelen, dienen
extra voorzichtig te zijn bij het gebruik van het apparaat of
het opladen met de adapter. Volg alle waarschuwingen en
adviezen met betrekking tot warmte op die op het scherm van
uw apparaat verschijnen.
• Doe uw headset en batterij op de juiste manier weg. Werp de
headset of batterij niet in het vuur of in een verbrandingsoven,
want de batterij kan exploderen wanneer hij oververhit
ra a k t . H o u d z e g e s c h e i d e n v a n h u i s v u i l. Ra a d p l e e g
www.oculus.com/support voor het juiste onderhoud, vervanging
en verwijdering van uw headset.

RSI
Door het gebruik van het apparaat kunnen uw spieren,
gewrichten, nek, hand(en) of de huid pijn gaan doen. Als een
deel van uw lichaam moe of pijnlijk wordt wanneer u de headset
of de componenten ervan gebruikt, of als u symptomen voelt
zoals tintelingen, gevoelloosheid, branderigheid of stijfheid,
stop en rust dan enkele uren voordat u het gebruik hervat. Als
een van de bovenstaande symptomen of andere ongemakken
zich blijft voordoen tijdens of na gebruik, stop het gebruik dan
en raadpleeg een arts.
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Accessoires
• Uw headset en software zijn niet bedoeld voor gebruik met
een niet-goedgekeurde accessoire. Het gebruik van een nietgoedgekeurde accessoire kan leiden tot letsel aan u of anderen
en kan prestatieproblemen of schade aan uw systeem en
gerelateerde diensten veroorzaken.
• Raadpleeg de accessoire-instructies voor de juiste installatie,
waarschuwingen, en het gebruik van meegeleverde en
goedgekeurde accessoires.
• Gebruik alleen de aanbevolen batterijen en oplaadsystemen
voor goedgekeurde accessoires.
• Installeer en gebruik, indien beschikbaar, een polskoord of een
draagriem voor accessoires, om deze aan uw pols te bevestigen
tijdens gebruik.
• G e b r u i k e e n d r a a g ko o r d v o o r a l l e a c c e s s o i r e s m e t
bewegingsregistratie, zodat ze geen losse projectielen worden.

storing met
medische apparaten
De headset en controller(s) kunnen magneten of componenten
bevatten die radiogolven uitzenden, die de werking van nabije
elektronica, zoals pacemakers, hoortoestellen en defibrillatoren
kunnen beïnvloeden. Als u een pacemaker of een ander
geïmplanteerd medisch apparaat hebt, gebruik de headset en
controller dan niet zonder eerst uw arts of de fabrikant van uw
medische apparaat te raadplegen. Houd een veilige afstand
aan tussen de headset en controller en uw medische apparaten.
Stop met het gebruik van de headset en/of controller(s) als u een
blijvende storing in uw medische apparaat constateert.

12

Batterijen van
de controller
Uw controllers bevatten AA-batterijen
• VERSTIKKINGSGEVAAR. De afstandsbediening is geen
speelgoed. Het bevat een batterij, wat een klein onderdeel
is. Houd het buiten het bereik van kinderen onder de 3 jaar.
• S L I K D E B AT T E R I J
BRANDWONDENGEVAAR

NIET
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CHEMISCH

• Als een batterij wordt ingeslikt, kan dit ernstige interne
brandwonden veroorzaken en in slechts 2 uur mogelijk leiden
tot perforatie van de slokdarm en de dood.
• Als u denkt dat er batterijen zijn ingeslikt of in het lichaam terecht
zijn gekomen, roep dan medische hulp in en laat uw arts de hotline
voor batterij-inname bellen op (800) 498-8666 of (202) 625-3333.
• Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van
kinderen. Als het batterijvak niet veilig sluit, gebruik het product
dan niet en houd het buiten het bereik van kinderen.
• Bewaar het product in de originele verpakking totdat u het
gaat gebruiken. Werp gebruikte batterijen onmiddellijk en op
de juiste wijze weg.
• De batterij in de controller kan door de gebruiker worden
vervangen: LET OP- EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ
WORDT VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE. WERP
GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES.
• Probeer geen batterijen te demonteren, door te steken of te wijzigen.
• Brandrisico. Batterijen kunnen exploderen of lekken als ze
verkeerd-om worden geïnstalleerd, gedemonteerd, opgeladen,
geplet, gemengd met gebruikte of andere types batterijen, of
blootgesteld worden aan vuur of hoge temperaturen.
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• Zorg ervoor dat geleidende materialen de batterijaansluitingen
op de controllers niet raken. Houd batterijen droog en voorkom
dat er vloeistof in binnendringt. Beëindig het gebruik en
neem contact op met Oculus Support als er vloeistof is
binnengedrongen of per ongeluk op het apparaat of het
batterijvak is gemorst.
• G ebruik het apparaat niet als u welke abnormale
temperatuurverhoging dan ook op het apparaat en/of rond
het (de) batterijvak(ken) waarneemt.
• Wa a r s ch u w i n g ve re i s t d o o r d e St a at C a l i fo r n i ë:
Perchloraatmateriaal - speciale behandeling kan van toepassing
zijn, zie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
• Raadpleeg www.oculus.com/support voor het juiste onderhoud,
vervanging en verwijdering van batterijen.

Elektrische schok
Om het risico op een elektrische schok te verkleinen:
• Wijzig of open geen van de meegeleverde onderdelen.
• Laad dit apparaat niet op als een deel van de meegeleverde
of goedgekeurde AC-adapterkabel gescheurd is, er draden
zichtbaar zijn, of het batterijvak is beschadigd.
• Steek geen metalen, geleidende of vreemde voorwerpen in
de oplaadpoort.
• Stel het apparaat niet bloot aan water of vloeistof.
• Gebruik voor uw apparaat ALLEEN de verstrekte AC-adapter
of een andere goedgekeurde adapter als er geen adapter is
meegeleverd met uw apparaat.
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Beschadigd of
kapot apparaat
• Gebruik uw apparaat niet als een onderdeel kapot of
beschadigd is.
• Probeer geen enkel onderdeel van uw apparaat zelf te
repareren. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door
een door Oculus erkende onderhoudstechnicus.

Besmetting
Laat de headset niet door personen gebruiken met een
besmettelijke aandoening, infectie of ziekte, met name van de
ogen, huid of hoofdhuid, om besmettelijke aandoeningen (zoals
oogontsteking) te voorkomen. De headset en de controller(s)
moeten na elk gebruik worden gereinigd met huidvriendelijke,
niet-agressieve, niet-schurende antibacteriële doekjes en met
een droge microvezeldoek voor de lenzen. Gebruik geen vloeistof
of chemische reinigingsmiddelen op de lenzen. Vervang de
gezichtsinterface op de headset als deze versleten is of niet
schoongemaakt kan worden.

Huidirritatie
De headset wordt tegen de huid en hoofdhuid gedragen. Gebruik
de headset niet als u zwelling, jeuk, huidirritatie of een andere
huidreactie bemerkt. Gebruik ook de hand-controller niet als u
huidirritatie of een huidreactie waarneemt. Raadpleeg een arts
als de symptomen aanhouden.

15

Temperatuur
van het apparaat
Het is belangrijk om de temperatuur van uw apparaat
te controleren, omdat de voorste oppervlakken heet
kunnen worden. Wees voorzichtig en raak hete
oppervlakken niet gedurende langere tijd aan om het
risico op letsel te verminderen.

Gebruiksomgeving
Om schade aan uw headset of controllers te vermijden moet
u voorkomen dat ze worden blootgesteld aan vocht, hoge
vochtigheid, hoge stofconcentraties of luchtgedragen materialen,
temperaturen die buiten hun werkbereik liggen of direct zonlicht.
Houd kabels buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Geen medisch apparaat
De headset en accessoires zijn geen medische apparaten en
zijn niet bedoeld om een ziekte vast te stellen, te behandelen, te
genezen of te voorkomen.

Buiten het bereik van
huisdieren houden
• Houd uw headset, oplader, kabels en accessoires buiten het
bereik van huisdieren om schade te voorkomen.
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