Oculus quest 2 – ohjeet käyttöönottoon
Oculus Quest 2 on edistynyt itsenäinen ja langaton VR-järjestelmä. HUOM! Lasit ovat vielä
pilotointivaiheessa, lisää sovelluksia tulossa myöhemmin. Lasien ikäraja on 13 vuotta. Luethan
huolellisesti ohjeistuksemme lasien käytöstä ja ohjeistat myös oppilaat turvalliseen käyttöön.

Ennen käyttöä
•

Lataa lasit käyttövalmiiksi (lataus kestää noin 2,5 tuntia, lasien akunkesto 2-3 tuntia)

•

Varmista, että jokaisille laseille on noin 2m x 2m tyhjä lattiatila (vinkki: teippaa rajat)

•

Jos haluat käyttää verkkoyhteyttä vaativia sovelluksia, testaa lasien liittäminen verkkoon
(oppilaitoksen verkko, puhelimesta jaettu verkko). Huomioi myös verkon riittävyys, jos
käytössä on useita laseja. Oppilaitoksen verkon pitäisi pystyä pyörittämään kahdeksat
lasit kerrallaan.

•

Huomioithan, että lasien linssit ovat herkät sekä kosketukselle että valolle, joten ne
tulisi säilyttää omissa laatikoissaan. Linssien herkkyydestä tulee huomauttaa myös
oppilaille.

•

Kokeile laseja ja niiden käyttöä ensin itse. Valvo aina oppilaiden lasien käyttöä.

Lasien käyttö
•

Lasit käynnistyvät ja sammuvat virtapainiketta pitkään painamalla.

•

Säädä hihnat sekä linssien etäisyys sopiviksi, kuvan pitäisi olla selkeä ja kirkas.
Pakkauksessa on lisäosa silmälaseja käyttäville.

•

Kun lasit on käynnistetty ja asetettu kasvoille, määritä valvontajärjestelmän rajat laseista
tulevan ohjeistuksen mukaisesti.

•

Jos käyttö ei ole tuttua, sovellus First Steps on hyvä harjoitteluun (toimii ilman verkkoa)

•

Lisäohjeita käyttöön löytyy Oculuksen verkkosivuilta sekä esimerkiksi videosta
https://youtu.be/ZBSiZ5Pcjjg (kohdasta 2:40 alkaen).

Käytön jälkeen
•

Puhdista jokaisen käyttäjän jälkeen lasien mustat pehmusteosat sekä käsikahvat
alkoholittomalla desinfiointiliinalla. Jos linsseissä on tahroja, pyyhitään ne varovasti
pakkauksen mukana olevalla mikrokuituliinalla tai paperilla. Huom! Linssejä ei saa
pyyhkiä kostealla!

•

Säilö lasit numeroinnin mukaan omiin pakkauksiinsa.

•

Ilmoita mahdollisista vioista tai puutteista lasien palautuksen yhteydessä tai
sähköpostitse juniversity@tuni.fi.
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