
    ובטיחות   אזהרות בריאות 

  ובטיחות: כדי להפחית את הסיכון על בריאות   אזהרה

    לרכוש, נזק או   אי נוחות   גופנית,  לפגיעה 

  לפני  שלהלן    את האזהרות  בעיון   קורא   באוזניות  משתמש  שכל      נא ודא 

   זו.  VR במערכת השימוש
 

   לקבלת מידע oculus.com/safety-centerבקרו במרכז הבטיחות של אוקולוס  

     שלכם.     VR- ה  במערכת   הבטוח  השימוש  על  נוסף

בריאות   לבעיות  אותך  ולכוון  להמחיש  כדי  סמלים  כוללים  אנו  זה,  מדריך  לאורך 

    בהם     השתמשו    אנא     לכן    זה,    מדריך     ובטיחות. הסמלים אינם תחליף לטקסט של

 יחד. 

  לאי        הסיכון     כדי להפחית את  התאמת אוזניות. \ •

   ומרוכדות,   האוזניות צריכות להיות מאוזנות  נוחות,  

   העדשות    בין   המרחק  את    כראוי להגדיר ויש

משתמש.     עבור כל (IADצירי, או -)המרחק התוך 

 כדי להבטיח והראשיות   הרצועות האחוריות    כוונן את 

  IAD  -את ה  התאם     האוזניות.  של נוח מיקום

 עבור 

 תפקידים  של  לפי  ל  ישירות   משקפיים   הזזת   באמצעות   משתמש  כל
   מספק את התמונה הברורה ביותר. כאשר האוזניות מותאמות כראוי, 3או   2

בדוק    בנוחות ואתה אמור לראות תמונה אחת וברורה.   האוזניות אמורות להתאים

שינויים לא     למנוע   לפני חידוש השימוש לאחר הפסקה כדי  מחדש את ההגדרות 

    כלשהן.    בהתאמות  מכוונים

 בחירת תוכן.  •

 מערכת   מציאות מדומה  שלך  באמצעות  לפני 

  האוזניות, כולל  עם     המסופקות     וההפעלה  ההתקנה הוראות כל את   קרא ובצע  •

      והתוכנה  החומרה    הסיכון לאי נוחות עלול לגדול אם ותוכנה.   חומרה המלצות

 בשימוש.    המומלצות אינן 

   אף   עם  לשימוש  מיועדות      אינן שלך   והתוכנה  האוזניות  •

ירוג ידי סוכנויות ד- דירוגי תוכן עשויים להינתן על •

   גיל  המלצות      ולספק  בינלאומיות או אזוריות

   עם מתארי תוכן. מציאות מדומה היא  בשילוב 

   מפחיד,    תוכן אינטנסיבית.  להיות   ויכולה    סוחפת 

   להגיב   לגוף   לגרום  עלול אלים או מעורר חרדה  

 אמיתי.     הוא    כאילו

 @ ]@)@ 

 

 
   תוכנה  אביזר,   שימוש במכשיר,  מורשים. תוכן לא או  תוכנה  אביזר,  התקן,

   שעלולים  לתוכן  או  לתוכנה  להתקן,    פריצה  או      לא מורשים, תוכן או

  למערכת   בך או באחרים, עלול לגרום לבעיות ביצועים או נזק   לפגיעה  לגרום

 ידי-על  מכוסה   שאינו  לגרום לנזק  עלול וכן     אליך,    ולשירותים הקשורים

    שלך. האחריות

    לספק    והפנה  בקפידה  שלך   בחר את התוכן

 דירוגי תוכן.

• Oculus מתייחסים      נוחות דירוגי      מסוים.  תוכן  עבור   נוחות   דירוגי  מספק גם    

    והפוטנציאל לבלבול תוכן ואפקטים.    השחקן  תנועת   המצלמה,  תנועת   לכמות 

 בתוכן.  שימוש    או    בחירה    לפני    אלה    נוחות  דירוגי    סקור

       על האופן שבו דירוגי נוחות יכולים לעזור לספק חוויה נוחה,  נוספים )לפרטים 

 (.support.oculus.com/comfort  אל  עבור 

 

 ש

::, 

 

 אזהרה 



  נוחות  אי  של  היסטוריה  שיש לך   או  מדומה  במציאות    חדש  אתה   אם  •

 תוכן בעל דירוג נוח לתוכן או לחוויות מסוימים , התחל עם כאשר אתה נחשף  

       . Unrated  או   lntenseמתון,  שתנסה תוכן  לפני  

   בתוכן.   קרא ובצע את כל ההוראות והאזהרות המסופקות  •

    נוחה   מדומה   מציאות   לא ממומש.    כאשר   השתמש רק •

אין להשתמש באוזניות  הניסיון דורש תחושה בלתי מעורערת של תנועה ואיזון.

הרגישות שלך    עשוי להגביר את )כפי שהוא  באחד מהבאיםכאשר אתה נתקל  

   לתסמינים שליליים(:

 תשישות;   עייפות או •

 צריך לישון;  •

 או סמים;  אלכוהול  השפעת   תחת  •

 הנגאובר; •

    יש בעיות עיכול; •

 או  חרדה;  או  רגשי  תחת מתח •

כאבי    או  מיגרנות   כאבי ראש,  שפעת,  מהצטננות,  כאשר סובלים •

    אוזניים.

 
 תנאים   רפואי   קיים מראש

  קשישים,  היריון,  של      באוזניות במקרה  לפני השימוש  ברופא  יש להיוועץ  •

   סובלים    או  הפרעות פסיכיאטריות קיימות,   או    משקפת   ראייה    הפרעות 

    רפואי. מצב     אחרת   חמורה  מבעיה    או  לב   ממבעיית 

   חמורים  עלולים להיות       (4,000- )כ     מהאנשים חלק התקפים.  •

   סחרחורת, התקפים, עוויתות עיניים או שרירים, או הפסקות חשמל המופעלות 

צופים    שהם  בזמן  להתרחש  עלול   זה  דפוסים.  או  אור   הבזקי   על ידי

גם אם מעולם לא היה  מדומה,  מציאות בטלוויזיה, משחקים במשחקי וידאו או חווים

   או  התקפים  של  היסטוריה   להם  שאין   או  התקף או האפלה לפני להם

 אלה  תסמינים   אפילפסיה.

    את כל    מי שחווה כל   להתעורר בדרך כלל יותר אצל ילדים וצעירים. 

באוזניות ולראות רופא. אם     את השימוש  להפסיק  ריך צ  הסימפטומים האלה

  למצב   הקשור   אחר    סימפטום או מודעות,    אובדן   בעבר היה לך התקף,

   באוזניות.   השימוש  לפני    רופא    לראות   צריך   אתה  אפילפטי

  רכיבים או  להכיל מגנטים  עשויים  והבקרים  האוזניות  שיתוף עם מכשור רפואי.  •

   רדיו,   גלי הפולטים

קוצבי לב, מכשירי     כולל  אלקטרוניקה סמוכה,  אשר יכול להשפיע על הפעולה של

    יש אחר,    מושתל   רפואי מכשיר   או  קוצב לב   יש לך  אם  שמיעה, דפיברילטורים.

  באוזניות או בבקרים.  המכשיר הרפואי לפני השימוש   ביצרן  או  להיוועץ ברופא

          המכשירים הרפואיים שלך. אם  האוזניות לבקר לבין   שמור על מרחק בטוח בין

   הרפואי.    במכשיר     מתמשכת    בהפרעה      מבחין  אתה

 
 דרישת גיל/ילדים 

על ידי ילדים מתחת     להשתמש בומוצר זה אינו צעצוע ואין  •
    וניתן    לילדים  בגודל     אינן   האוזניות  13   לגיל 

וילדים    להוביל אי נוחות או השפעות בריאותיות שליליות,

        נמצאים בתקופה קריטית בהתפתחות הראייה.  צעירים

 להיות   צריך   +13   בני   ילדים  ידי ממושך על שימוש •

    ריבוי משימות.   ויכולת    איזון,   יד,  עין לרעה על תיאוםנמנע, שכן זה יכול להשפיע 

    ולאחריהם    השימוש  במהלך   +13    בני  ילדים  לעקוב אחר   מבוגרים צריכים •

 אל:     של האוזניות 

לפני  המקטעים  כולל  אלה,  אזהרות   פועלים לפי  שילדים    ודא  •

   'השתמש בסביבה בטוחה בלבד';    שלך והסעיפים  VR- במערכת ה  השימוש 

 אזהרה 

 אזהרה 



)כולל    אלה   באזהרות   המתוארים  מהתסמינים        כל אחד   לפקח על •

      חוזר(;  ומתח  אי נוחות  סעיפי  אלה המפורטים בסעיף זה או את

דירוגי    והן   דירוגי תוכן  )שקול הן מתאים ודא שילדים משתמשים בתוכן •

 ו  האפשר;  במידת   הורים     בבקרת   והשתמש    נוחות( 

   שהם   ולוודא   באוזניות  בשימוש   של הילדים  המושקע   הזמן    הגבל את •
 השימוש.    במהלך    הפסקות  לוקחים

 שלך    והסביבה  המשחקים   מרחב

 
 תנועה   של   חירות  עם  המשויך  סיכונים

האוזניות שלך מיועדות לעקוב אחר  

  שלך   מודל   ו   שימוש  במהלך   התנועה שלך 

 וירטואלי   ה  ב   פעולות

 שלך   הבטוח  המשחק   מרחב  הגדרת

     באוזניות.   השימוש      ובזמן   ההפעלה   לפני       שלכם    לסביבה   מודעים   תמיד היו
 פגיעה.   למנוע     כדי     היזהר

   בטוח.    משחק מרחב של  ותחזוקה  יצירה  על   אחראי   אתה •

 בתוך הבית.  רק שלך   באוזניות   השתמש •

   השימוש  לפני  נקה אזור בטוח סביבך, כולל תקורה, •
 רציני    באוזניות.

  הדורשים  העולם כשאתה נע בעולם האמיתי, הכל בלי 

מחשב. זה חופש של     אישי  a  ל  מחובר   כבלים  או   חוטים 

  כספת פעולה שיש לה   שעליך לקחת מתאים   תנועה פירושה 

 ניסיון. 

6DOF 
     ריצה    או  ממעידה        להתרחש  פציעות יכולות

 אנשים.    או    חפצים   רהיטים,    לקירות,

   מתחת   או   ליד,  משימוש,  כמו כן, הימנע •

   דברים  או  בעלי חיים, חפצים,   לאזורים,

  לפציעה   לגרום   שעלולים  אחרים

 נפילות,     טיולים,  באמצעות
 או    אחרים       בטוחים  תנאים לא  או    שיווי משקל      אובדן   אנשי קשר, שביתות,

 אזהרה
A 

 
      בטוחה:  בסביבה     רק  והשתמש  הגדר

 סוחפת      חוויה     מייצרות  האוזניות

אינטראקציות, כגון: 

 לחסום לחלוטין את   יכול להסיח את דעתך ויכול

    שלך.  הסביבה בפועל התפיסה שלך של
 קירות  •

 ריהוט •

 מנורות  •

 אנשים  •

 חיות מחמד  •

 

 

 אזהרה 



 מדרגות  •

 רמפות  •

 מרפסות  •

 פתוחים פתחים •

 חלונות  •

 קמינים(    או נרות )כמו  חום  מקורות  או פתוחות להבות •

 נוזלים  •

   תאורה גופי או תקרה מאווררי •

 אחרת   אלקטרוניקה  או   טלוויזיות, צגים •

 
 שנבחר.     לתוכן   המתאים    הפעלה      הכן מרחב  •

    מסכנות.  נקי  שלך   המשחק  ששטח   תמיד ודא  •

 שלך,   המשחק במרחב    לנוע   המאפשר   משתמש בתוכן  אתה     אם  •

להאריך את   שלך צריך להיות גדול מספיק כדי לאפשר לך  המשחק שטח

   עם     במגע   לבוא  מבלי  )אם אתה משתמש בהם(   זרועותיך עם הבקרים
כל אובייקט.    לבין  זה  רווח  בין   מאגר     לכלול    ועליך  אובייקטים,

    המאגר שלך 
 לך    ליפול    או   למעוד    בטעות   אתה      שאם   מספיק   גדול  צריך להיות

  בעולם    מסתובב   שאתה    בזמן   כתצפיתן   לפעול  אחר   אדם  שקול שיש •

   שלך. הווירטואלי

    אל תחזיק או תטפל,  VR  - מכיוון שהתפיסות שלך מוגבלות בזמן שאתה ב  •

 עלול     או   בך עלול לפגוע  מסוכנים,   בדברים

 תינזק. 

   המשחק שלך, למרחב להיכנס  מאחרים    למנוע   כדי  צעדים מתאימים נקוט  •

  שהתפיסות  מבינים   שאינם או חיות מחמד ילדים(   )במיוחד   כולל אנשים

    מוגבלות.    שלך

   אם בטוחה.   הופכת ללא   שלך    הסביבה  אם    באוזניות   הפסק להשתמש •

עצרו, הסירו      המשחק שלך, נכנסו למרחב   מישהו  או     שמשהו  חש   אתה

   המשחק    ששטח    לוודא   שלכם כדי VR- את האוזניות והשהותו את חוויית ה
 בטוח.    עדיין   שלכם

 מעברי   &  זמן

     הקלו להשתמש באוזניות כדי לאפשר לעצמכם  •

    הספציפיות    והן  לאוזניות הן   להתאים
     מתאימות   תקופות שימוש   ניסיון. בזמן

 לאדם      מאדם        ישתנו     והפסקות 
 

   להיות     שעלולים  אזור  או  אובייקט    עם     במגע     יבוא  לא

 מסוכנים. 

   אינטראקציה   לקיים  לך   לאפשר   עשוי  מסוים  תוכן מציאות משולבת. •
 עם 

         אתה תמיד צריך      שנבחר, התוכן    על בהתבסס

 השימוש    בעת   קבועות  הפסקות   לקחת

 האוזניות שלך. 

 

  או   מקלדת   טבלה,  קיר,      )כגון     מהעולם האמיתי  חיצוניים    אובייקטים

   משתמש   שאתה   בזמן   שלך   הווירטואלי   בעולם   שנצפו  עבודה(   שולחן

   אלה   אובייקטים    כי  ודא       משולבת(. מציאות )הנקראות  שלך   באוזניות

  חפצים חדים,   נוזלים,   כגון       סכנות,   מפני  ומנודים    כראוי  מאובטחים

    '.  וכו פתוחות   להבות     חום, מקורות 

   להיות  צריכים  באוזניות    בזמן השימוש בו עומדיםהמשטח שאתם יושבים או  •

      לא אחידים  במשטחים  להשתמש  אין     מחסימות.   ורנוריים   יציבים  יציבים,

    אחרות.  דומות סכנות או    שטיחים,  או  רופפים שטיחים עם   רצפות  כגון

והגדל    בלבד בכל פעם,    ידי שימוש באוזניות למשך דקות ספורות- התחל על •

   לחוויה.    שתתרגל    את משך הזמן באמצעות האוזניות בהדרגה ככל

דקות בזמן שאתם מתרגלים לאוזניות או לתוכן    30קחו הפסקה לפחות כל   •

   אתה     אם    דקות    30    כל    מאשר   יותר  בתדירות גבוהה    חדש. קח הפסקות

 נוחות.  אי מרגיש

ולא   • נוחות  אי  מרגישים  אתם  אם  הפסקה  קחו  מחדשתמיד     עד   מתחילים 
 אי נוחות.   יותר  מרגישים        שאתם



  לפציעה,  הסיכון את להגביר   עלול   נאותות  הפסקות     ללא  ממושך שימוש •

    לרכוש.   נזק או   אחרות   תופעות לוואי

   את האוזניות   לובשים    כאשר  האמיתי  העולם   עם  רגיעה

 תנועה   הווירטואלי. העולם את    חוקרים שאתם  בזמן   בזהירותנועו   •

 שיווי משקל.   לאובדן  או    להתנגשות    לגרום  עלולה   פתאומית   או מהירה

  אם תאבד את שיווי המשקל שלך .או שתחושת האיזון שלך תשפיע, •
 יחזור    הרגיל  שהאיזון  עד     הפסקה  וקח  שלך     האוזניות  תסיר את

    להתקיים  זכור כי אובייקטים שאתה רואה בעולם הווירטואלי לא יכול •
   ואל    וירטואליים  אובייקטים  תעמדו   ואל  תשבו   אל   האמיתי.  בעולם

    לתמיכה.  בהם  תשתמשו

   שלכם   התוכן  או   המשחק  חוויית   אלא אם  הישארו בישיבה •

    שלכם.  המשחק   במרחב  תנועה או    דורשים עמידה

  לפגיעה  הסיכון את להגביר   עלול   משקפיים   עם    באוזניות     שימוש •

    שלך.   בפנים פוגע   או  נופל  אתה   אם   בפנים

     הידיים    הזזת   בעת     את הבקרים מהידיים. היזהר   מרחיקות הטבעות  •

   עם  את עצמך   תכה  שלא     כדי  יתנגשו    לא שהבקרים   כדי והזרועות

   הבקרים.

 מכילות      האוזניות   מערכת השומרים. •
מערכת     מערכת גבולות וירטואלית הנקראת

Guardian במרחב שנועדה לעזור לך להישאר  

   עם    מהתנגשויות   ולהימנע      המשחקים שלך 

   אובייקטים בעולם הפיזי בזמן שאתה בסביבה

    שלך.    הווירטואלית

 את      להגדיר  כדי   המסך בצע הוראות על  •

   אותך    להשאיר   שנועדו     והאזהרות     ההוראות    את    שחק שטח, ובצע 

    שלך.      המשחקים המיועד    במרחב 

 בהתאם    שונות   הגדרות  להציע   עשויה  Guardian  מערכת •
   שנבחר    התוכן     על     הגדרות המבוססות  בחר   שנבחר.   התוכן  תזמין את

 זה.    בתוכן   עליך    המועדפת   החוויה  ועל

פועלת בצורה הטובה ביותר בחלל שפונה עם קירות    Guardianמערכת   •

ייתכן      החיישנים.  אחר למעקב   שונים   דפוסים  היוצרים      וסביבה

עם קירות רגילים ולא     שמערכת השומרים לא תפעל כראוי באזורים

    באוזניות  לשימוש      אחראי  עדיין   מעוטרים; זכוכית; או מראות. אתה
   זה.  במדריך      כמתואר     בטוחה   בסביבה

תתריע רק על גבול מרחב    Guardianמערכת   •

    ממך   למנוע   לא יכולה  המשחק שלך. היא 
  או  שלך     המשחק   ממרחב     לצאת

 מלהיכנס   אחרים    מאובייקטים
ממך לרוץ     . לדוגמה, זה לא ימנע המשחק שלךמרחב 

     למטה  או   חלון,    או   דלת דרך ליפול  לתוך קיר, או

   מסכנות     נקי    המשחק שלך שמרחב       להבטיח      הקפד   חדר מדרגות.

    תאורה.   וגופי   תקרה   מאווררי   כמו     תקורה

   המשחקים   במרחב    כל דבר   תזהה  לא   הגרדיאן  שמערכת   ייתכן •
    שלך.

גבולות   את  להגדיר מחדש  כדי  על המסך    העדכונים  פעל בהתאם לכל •

   אם Guardian מערכת  התקינת של  שלך או לפעולה  המשחקים מרחב

    זאת.  לעשות  תתבקש

להישאר    ייתכן שתנועה במהירויות גבוהות לא תאפשר לך להגיב בזמן כדי •

    לכן    מתריעה בפניך, Guardianבמרחב המשחקים שלך, גם אם מערכת  

    .Guardian   מערכת התראות לכל  להגיב   מספיק כדי לאט לזוז    הקפד 

   פגומות.   שלך   האוזניות  אם  תפעל   לא   Guardian   שמערכת   ייתכן •

 - ב     הגרדיאן   מערכת  על   נוסף  מידע   לקבל  ניתן •
support.oculus.com/guardian . 

    "מעבר"  מצלמה  בתכונת      האוזניות מצוידות מצלמת מעבר. •

   מסך   של   הפיזית הסביבה את   להציג  כדי במצלמה    המשתמשת

     האוזניות.



   המשחק  מרחב  בתוך גבולות להישאר   לך   יכולה לעזור   המעבר   מצלמת •

   להתריע  ולעזור Guardian   במערכת             שנוצרו  מראש  המוגדרים

    מהם.  תצא  או שלך   לגבולות     תתקרב    אם   בפניך 

עלול לפגר     מצלמת המעבר אינה טובה כמו החושים הטבעיים שלך. זה •

   ועלול      יותר, ראייה קטן שדה  מה שקורה בפועל, יש  מאחור )השהיה( 

    העומק.  בתפיסת   לפגוע 

  כדי   המעבר   במצלמת    בעת שימוש    נקוט אמצעי זהירות מתאימים •

    הסביבה שלך.  את  להציג 
    בעולם האמיתי   מצב   כל  עבור   שלך   האוזניות  את   הסר תמיד  •

ללא   תצוגה לך     שתהיה  כך   תיאום,  או   תשומת לב    הדורש

 הפרעה. 

 תשתמש אל  באופן כללי,   מציאות משולבת. •

  לקיים אינטראקציה  כדי  העוברת    במצלמה
 עם 

   מציאות   בחוויות שימוש   בעת  האמיתי.חפצים מהעולם 

פעלו     אלה,   אינטראקציות     המאפשרות     משולבת

     בבחירה     ולהמלצות  לאזהרות  בהתאם

     עם   ובאינטראקציה 

 חפצים מהעולם האמיתי. 

 ניווט. •

   דרך   במעבר    משתמש  שאתה  בכל פעם    ובזהירות      נוע לאט •
 המצלמה. 

     האמיתי, בעולם לנווט  כדי    המעבר   במצלמת     תשתמש   אל •

   או   שלך    המשחקים  למרחב   לחזור   כדי   קצרים  למרחקים    מלבד 
   אחר.   סמוך    משחק  לחלל  לעבור 

   שעשויים   באזורים   המעבר כדי לנווט  אל תנסה להשתמש במצלמת •
 אחרים.    סיכונים   או  להכיל מדרגות, מדרונות

    השימוש במהלך    המתעוררות    והאזהרות  התוכנה  הוראות  בצע את כל •
    ואחריו.      לפני  במצלמה,

מהעולם     השתמש רק במצלמת המעבר כדי למקד  אובייקטים •

 בקצרה.    האמיתי

  מצלמת המעבר עלול לגרום אובייקטים בעולם האמיתי באמצעות  מיקוד  •

  במשך    נעשה בו שימוש  אם   יד   עין   ותיאום איזון של  זמניות   להשפעות 

      ארוכה.   תקופה

  להעמיד   עלולות   במצלמת המעבר  משימוש ממושך השפעות  •

    רגילות    בפעילויות   עיסוק   בעת  לפציעה     מוגבר   בסיכון   אותך 
 מלא  לך    שיהיה  עד    האמיתי.  בעולם

לעסוק בפעילויות  התאושש מכל אפקטים, לא לנהוג, להפעיל מכונות, או  

   בך         לפגיעה         לגרום             שעלולות    תובעניות חזותית או פיזית אחרות

 באחרים,   או

הדורשות אחרות  בפעילויות  או  ברכוש,  פגיעה  ללא     איזון  או 

 יד. -עין    ותיאום  תקנה 

 שימושים אסורים

    השימוש האוזניות אינן מיועדות לשימוש בחוץ.  •

   וספתיוצר ת  בחוץ   באוזניות
   לא אחידים משטחים  כמו   סכנות בלתי מבוקרות,

  t)     צפויים  בלתי   רכב   וכלי  ומכשולים      וחלקלקים

raffic .)  ,כראוי  יפעלו  ייתכן שהאוזניות לא  כמו כן    

 בחוץ. 

 במצבים    האוזניות  את   תלבש אל לעולם  •
    בחפצים  טיפול או   נהיגה   אופניים, רכיבה על ריצה,   כגון     דרושים תשומת לב,

 בחוץ.   או   בפנים   בין אם    מסוכנים,

 שמיעה  נזקי

    בגובה   להקשיב     אין  לשמיעה,  אפשרי נזק כדי למנוע  •

    ארוכות.   לתקופות עוצמת הקול רמות



 התראות   מערכת 

ידי התראות  -תתבקש על    כאשר    מיידית    בפעולה      לנקוט   עליך    להגנתך,  

    הבאות:    לספק לך את ההתראות    מערכת. האוזניות עשויות 

   שהאוזניות    התראה קולית וחזותית במקרה התראת התחממות יתר.   •

להפחית    כדי מופיעה/נשמעת,   זו   התראה     אם   .   מחממות יתר על המידה

   אותה     ושחרר     האוזניות      את    מיד   הסר אישית,   לפגיעה      הסיכון   את 

 להשתמש.     שתמשיך   לפני

   אם גבוהות.   עוצמה רמות התראה חזותית במקרה של התראת עוצמת קול.   •
   הסיכון     להפחית את    כדי    עוצמת הקול   את    הפחית       התראה זו מופיעה,

    שמיעה.    לאובדן

  למרחב התראה חזותית אם אתה מחוץמחוץ להתראת שטח המשחק.   •

 חזור או     האוזניות        הסר את    מופיעה,   זו התראה אם    שלך.   המשחק 

 תרצה.    אם     שלך,   בחוויה   להמשיך    כדי   המשחק   למרחב 

המעקב    מערכת    התראה חזותית אםמעקב אחר התראות מערכת שגיאה.   •

  נתקלות     האוזניות        אם   הערה   כראוי.    פועלת    אינה   האוזניות  של

כראוי או   מתפקדת    אינה    Guardian     שמערכת    ייתכן    מעקב, בבעיות

האוזניות ועבר למרחב בטוח.   הסר את זמינה. אם התראה זו מופיעה, שאינה

    בבעיה.    לטפל   כדי   על המסך      המופיעות     את ההוראות    לאחר מכן, בצע
 

 אי נוחות 

   מהתסמינים  אחד אם     באוזניות    השימוש        באופן מיידי את יש להפסיק •

    מנוסים:     הבאים 

 התקפים;  •

 מודעות;   אובדן •

 מאמץ עיניים;  •

 עוויתות;    שרירים   עיניים או •

 תנועות לא רצוניות;  •

      חריגות חזותיות אחרות;   או     כפולה   או   ראייה שונה, מטושטשת  •

 סחרחורת;  •

 חוסר התמצאות;  •

 מפוית; איזון •

 מפיתית;     יד- קואורדינציה עין  •

 הזעת יתר;  •

 ריר צבר;  •

 בחילה;  •

 סחרחורת;  •

    בעיניים;   או     בראש   כאב   אי נוחות או •

 נמנום;  •

 עייפות;  או  •

 תנועה.    למחלת      כל תסמינים דומים •

 
  יורדים   לאחר שהם  בדיוק כמו עם הסימפטומים שאנשים יכולים לחוות •

   יכולים   חשיפה למציאות מדומה  של  מספינת תענוגות, הסימפטומים
   אלה      תסמינים  השימוש.  לאחר  שעות  יותר   גלויים      ולהיות  להימשך

 לעיל    הסימפטומים    גם את    לכלול   יכולים   לאחר השימוש 
כנמנום מוגזם וירידה ביכולת לבצע ריבוי משימות. תסמינים אלה עלולים  

    בעולם     רגילות      בפעילויות    עיסוק   אותך בסיכון מוגבר לפציעה בעת לשים  
    האמיתי.

 אזהרה

 אזהרה



ויזואלית או פיזית  תובעניות   אין לנהוג, להפעיל מכונות או לעסוק בפעילויות •

)כלומר, פעילויות שבהן סימפטומים      חמורותאחרות שיש להן השלכות 

לרכוש(, או    נזק   או   אישית   לפציעה    למוות,  להוביל      כלשהם עלולים

יד ללא הפרעה  )כגון  - עין    בפעילויות אחרות הדורשות איזון ותיאום

   מכל    לחלוטין  שהחלמת      עד  וכו'(   אופניים משחק ספורט או רכיבה על
 הסימפטומים. 

 

 

 

 

 
  במשך  לחלוטין נרגעו   אין להשתמש באוזניות עד שכל התסמינים •

 שעות.   מספר 

כל    הופעת   לפני    השתמשת    שבו  התוכן  לסוג         שים לב           •

    לתסמינים יותר נוטה  להיות  עשוי   שאתה   מכיוון  הסימפטומים

  של התוכן    הנוחות את דירוג   סקור    המשמש.  התוכן  על  בהתבסס

   פחות  נוחות דירוג עם   בתוכן   להשתמש  בו השתמשת ושקל

   אינטנסיבי.

    מתמשכים.  או   חמורים תסמינים  לך   יש   אם  לרופא  לפנות יש  •

רכבת   או    מטוס    אוטובוס,         מכונית,        כגון        נוסע   ברכב  באוזניות      שימוש    •

   או     במהירות    שונות    להגביר את הרגישות שלך לתסמינים שליליים עקב   עשוי

   פתאומיות.  בתנועות
 

 טעינה   ו  סוללה  אוזניות

    להגיע עם מתאם מתח נטענת ועשויה לון- האוזניות שלך מכילות סוללת ליתיום

בסוללה או במתאם המתח עלול    lmproper באמצעות  שימוש  וכבל טעינה.   )מטען( 

   כדי  אלה   הוראות   בצע   אחרת.   סכנה   או   סוללה   דליפת  לגרום לשריפה, פיצוץ,

 למוצר שלך או  נזק   או   באחרים,   או  בך   לפגיעה      הסיכון                להפחית את

 רכוש אחר. 

   של המשתמש.  להחלפה  או ניתנת להחלפה   אינה    באוזניות שלך    הסוללה  •

לתקן או להחליף    תנסה לפתוח את האוזניות כדי לגשת לסוללה, או לפתוח,    אל

   לתמיכה  זקוק  אתה   אם  Oculusנא פנה לתמיכה של  .batt - את כלי ה

   ההתקן שלך.  עבור   חשמל צריכת בניהול   או  בסוללה

עם     או   והכבל הכלולים,  החשמל  מתאם  באמצעות   רק  האוזניות  את  טען   •

   להשתמש    אין כלולים.  אינם   אם    מאושרים  וכבל      חשמל   מתאם
   ספק   או   כבל    אם   בטוח     אינך    אם  אחרים.   מתח  במתאמי  או   בכבלים

 .    Oculus של פנה לתמיכה  שלך,  לאוזניות    תואמים    כוח

המתח לאיתור נזק או    מחברים ומתאםבדוק מעת לעת כבלי חיבור, עצות   •

  יציאת המארז,   השיניים,  אם      סימני שחיקה. אל תשתמש במתאם המתח

 חשופים.    או   סדוקים   פגומים,  כלשהו  חלק   או  המחבר   כבל    המחבר,

  הכוח  ספק  אין להשתמש בערכות סוללות חיצוניות או במקורות מתח שאינם •
   את  להפעיל  או   הסוללה  את   לטעון  כדי    או אביזרים מורשים  הכלול

 האוזניות. 

 אזהרה 

 



    הופכת  אינה     היא   אם   באוזניות   להשתמש  או  לטעון    לנסות    אין •

בה     משתמשים כאשר באופן חריג   מתחממת    היא  אם 1 לאחר ניסיון טעינה 

 עישון.   או  1  דולף  נוזל  1 או אם תא הסוללה נפוח    1 או נטענים 

רמה  לשים   או 1  לגרוס  ure 1   נקב 1לעוות   או  לכופף   1למחוץ   ble 1   לפרק   אין •

  לקצר       או   הדבר עלול לגרום לדליפת דליפת   האוזניות.על לחץ  גבוהה של

 יתר.    התחממות   וכתוצאה מכך  1 בסוללה       פנימי

   לגרום  עלולה  1  קשה   במיוחד  משטח    1 הימנע מהטלת האוזניות. הפלתו  •
  כל  לפני    חזותי  בנזק     שלך   יש צורך באוזניות וסוללה.      לאוזניות    נזק

   1ery  באט  לאיש הקשר   או   לאוזניות    בנזק   חושדים   אתם   אם  שימוש.

 באוקולוס.  תמיכה

שהאוזניות          למרות או לבוא במגע עם נוזלים.   לאוזניות להירטב   אל תתנו •

   המעגלים  או     הסוללה מגעי 1כרגיל  פועלות   כי  ונראה   להתייבש    עשויות

סכנה בטיחותית. אם   ולהוות      להחליד    לאט לאט החשמליים עלולים

    שהאוזניות    נראה  אם   גם   Oculus Support  1מגע    1    האוזניות נרטבות 
 כרגיל.     פועלות

משטח       כגון  1אין להניח את האוזניות באזורים שעשויים להתחמם מאוד  •

   מוגזם חימום   ישיר. שמש באור   רדיאטור אוברזל או   1  מכשיר בישול  , בישול

   לסוללה להתפוצץ.  לאוזניות או  לסוללה ולגרום    או   לאוזניות    לגרום עלול
 1מיקרוגל     כגון       או לחות עם מכשיר או מקור חום   אין לייבש אוזניות רטובות

   במכונית    האוזניות   מהשארת      הימנע רדיאטור.  או   ברזל   1  שיער   מייבש

    גבוהות.  בטמפרטורות

  עם העור או לא מאפשר לנוזל לבוא במגע   1במקרה של דליפת סוללה  •

  גדולות  כמויות  עם   הפגוע   האזור   לשטוף את  1 העיניים. אם מגע מתרחש 
      רפואי.   ולפנות לייעוץ   מים  של

   או   שימוש  בעת   אוויר      וזרימת  נאות  אוורור    יש    האוזניות  כי תמיד ודא  •

על זרימת   משמעותי  באופן בחומרים המשפיעים    האוזניות    כיסוי   טעינה.

    או לשריפה אפשרי    סיכון    האוויר עשוי להשפיע על ביצועיו ומהווה 

   לפיצוץ.

על     החלות  במגבלות   עומדים  מסופקים(   )אם    המתח  ומתאם  האוזניות •

כוויות פוטנציאליות     למנוע תקני טמפרטורת פני השטח בתעשייה. כדי

   עם    ישיר    ממגע    הימנע 1 ממושכת ישירה   מפעולה    בטמפרטורה נמוכה

   - ל  מחובר  הוא  כאשר   או  1  טעינה בעת   ארוכים    זמן  לפרקי  הכוח  ספק

 כח 
 כאשר    1      היטב  מאוורר  באזור    נמצא     המתח   שמתאם     מקור. ודא 

   משתמשים    חלק מגופכם.  אחת או    שמיכה   לכרית  בשימוש. אין להניח מתאם מתחת  

   על    חום   לזהות  ביכולת    הפוגעים    מיוחדים  פיזיים   או       מצבים רפואיים   עם

בעת שימוש במכשיר או טעינה     מיוחדת     בזהירות   לנקוט     צריכים  שלך    העור 

כל אזהרות תרמיות ועליות עלון שעשויות     עקבו אחר   עם ההסתגלות לחשמל .

     המכשיר.  במסך     להופיע 

למחזר או להיפטר מהאוזניות והסוללה בהתאם לכל החוקים והתקנות   •

      מוסדר מכשירים אלקטרוניים מסוימים    סילוק    1 החלים. באזורים מסוימים 
 1להיפטר מהאוזניות או הסוללה בשריפה או בשריפה או     אין     בקפדנות.

    יש להיפטר    התחממות יתר.  בעת   להתפוצץ   עלולה   שהסוללה מכיוון

 עבור    oculus.com/support     עיין   ביתית.   מפסולת   בנפרד 
     עיין      האוזניות.    נכונה והחלפת   תחזוקה

oculus.com/legal/compliance   האוזניות  כיצד למחזר את   לקבלת מידע

    שלך.   רצויות הלא 



 טמפרטורה   אוזניות

   -   המגע  שחלק מנקודות   חשוב לבדוק את טמפרטורת האוזניות מכיוון

       להתחמם.  עשויים -משטחים קדמיים   כולל

   או   השימוש   בזמן      למגע   חם    להרגיש     האוזניות שלך        עבור      נורמלי   זה 

בעור   נוגע   שבהן  הוא    חמות     אוזניות    עם   בעור     ממושך   מגע     הטעינה.   בזמן

     אם     בטמפרטורה נמוכה.  כוויות  או    לגרום לאי נוחות בעור או אדמומיות, עלול

   הפסיקו     לא נוחה, חמות בצורה או     למגע    חמות   מרגישות   שלך      האוזניות

     לו   ואפשרו     אותו   טענו  להשתמש בהן או

 להתקרר. 

 

   לעור    לידיים או  למפרקים, לצוואר,   לשרירים,     לגרום   עלול   במכשיר    השימוש 

  באוזניות או חלק כלשהו בגוף שלך מתעייף או כואב בעת השימוש  אם   לכאוב.

   צריבה או   חוסר תחושה,    או אם אתה מרגיש תסמינים כגון עקצוץ,  ברכיבים שלה, 

   אתה   אם  שוב.   בו   השימוש   פניל   שעות  מספר  במשך   ומנוחה       עצור    נוקשות,

   אחרי   או   במהלך     אחרת   נוחות אי   או   לעיל     מהתסמינים   כל אחד     להיות  ממשיך 

    רופא.    ולראות  השימוש   את להפסיק  השימוש,

 

 בקרי  ו  עזרים

האוזניות והתוכנה שלך אינן מיועדות לשימוש עם אביזר לא מורשה. שימוש   •

לגרום   עלול   באחרים,   או   בך      לפגיעה  לגרום  מורשה עלולבאביזר לא  

   או נזק למערכת ולשירותים הקשורים שלך, ועלול לגרום   ביצועים לבעיות

   שלך.     האחריות ידי- על   מכוסה  שאינו  לנזק

   באביזרים  ושימוש   אזהרות   נכונה,    להתקנה   עזר בהוראות    עיין  •
      ומורשים.  כלולים

  אביזרים   השתמש רק בסוללות ובמערכות טעינה מומלצות עבור  •
    מורשים.  ובקרים

   כאשר   יש להשתמש ברצועות פרק כף היד או שרוכים עם אביזרים ובקרים •
  לא   שהם    כך   השימוש,  בעת   לפרק כף היד   לאבטחה          הם זמינים

   רופפים. קליעים יהפכו

 

 סוללות   בקר 

    .AA  סוללות    מכילים  Oculusבקרי המגע של 

יש      קטנים.   חלקים    שהן  סוללות,   מכיל  הוא    צוה.      אינו     הבקר   סכנת חנק.

   .13  מתחת לגיל   מילדים     להרחיק

   אינו       הסוללה     תא    אם     מילדים.   חדשות ומשומשות  סוללות   להרחיק יש

   עד      מילדים    אותו    והרחק     במוצר    להשתמש   הפסק   מאובטח, באופן נסגר 

    לתקן אותו.  שניתן יהיה

    לשימוש.  שתוכן   עד    המקורית   יש לשמור באריזה

   החוקים   לכל   בהתאם     מסוללות משומשות   מיידי  להיפטר באופן   למחזר או

    החלים.     והתקנות

 ידי המשתמש. - ניתנת להחלפה על       בבקר    הסוללה 

      ערכה     של  הסוללות   החלף את כל     וחדשות.  ישנות סוללות  לערבב   אין

      זמנית.- בו

 סוללות.    לשנות    לנסות  או   לנקב   לפרק,  אין •

סכנת שריפה. סוללות יכולות להתפוצץ או לדלוף אם הן מותקנות לאחור,   •

  או  משומשים  סוללות סוגי עם   מעורבבות   מרוסקות,  נטענות,   מפורקות,

    גבוהה.   לטמפרטורה    או   לאש  חשופות   או   אחרים,

 נוזלים כלשהם.   במקרה של דליפת סוללה, יש להימנע ממגע עין או עור עם •

   של    הפגוע בכמויות גדולות האזור מתרחש מגע, יש לשטוף את אם 
 מים. 

   לפני  סוללות   הסר    באופן מיידי.  מהמוצר   מותשות  הסר סוללות •

    סוללות מותשות עלולות     שימוש.- אי  של   תקופות ממושכות או אחסון

      בבקרים שלך.   ולפגוע   לדלוף
החלפת סוללות בקר,  ו  נאותה    לתחזוקה  oculus.com/support  עיין  •

   להיפטר    או      למחזר    כיצד          למידע          מקומיות  לדרישות והתייחסות 
 מסולות. 

 אזהרה 

 אזהרה 

 אזהרה 



 הלם  חשמל

    חשמלי:  להלם    הסיכון   כדי להפחית את

 שסופקו.   מהרכיבים      אחד   אף  תפתח   תשנה או   אל

   או    שסופק  AC Adapter מכבל  כלשהו  חלק   אם     זה  התקן  לטעון  אין

 פגום.  הסוללה תא   נקרע, חוטים כלשהם נחשפים או   שאושר 

     כלשהם ליציאת    זרים   או   מוליכים   מתכתיים,   חפצים     להכניס  אין

    הטעינה.

 לנוזלים.   או    למים    ההתקן   את   לחשוף  אין

 שסופק עם ההתקן שלך   ACהשתמש רק במתאם  

    מכשיר(.  לו    סופק     לא    אם   אחר   מורשה   )או במתאם 

 

 VR במערכת  טיפול

   כלשהו    חלק   אם  שלך   במערכת  להשתמש  אין •
 פגום.   או   שבור 

שאינם     מגבונים אנטיבקטריאליים  עם   שימוש  כל   בין    ובקרים אוזניות לנקות   יש  

  להשתמש ועם מטלית מיקרופייבר יבשה לעדשות. אין  אלכוהוליים ידידותיים לעור 

     הן  באוזניות אם   הפנים  ממשק  אתכימיים. החליפו    או    בחומרי ניקוי נוזליים 

 לנקות אותן.      ניתן  לא  או   שחוקות

 

 העור  גירוי

    אתה   אם   באוזניות  להשתמש האוזניות שחוקות ליד העור והקרקפת. יש להפסיק 

   כמו   אחרות.   עור   בות תגו או    שיער    אובדן     בעור,  גירוי  גירוד,   בנפיחות,   מבחין

   או   בעור    גירוי  כל   מתבונן  אתה   אם   השימוש  את  הפסק   אנא     עם בקר היד,

 לרופא.      פנה    נמשכים,   התסמינים   אם  תגובה.

 

 המנעות מאור שמש ישירה 

  המנע מאור שמש ישירה על העדשות 

בעצמך.     במערכת שלך אל תנסה לתקן חלק כלשהו   •

של    מורשה שירות תיקונים צריכים להתבצע רק על ידי

   אוקולוס.

   תחשוף    אל  לבקרים,   או   לאוזניות    נזק  כדי למנוע  •

   גבוהה,  לחות ללחות,      אותם

 טמפרטורות      נישאים באוויר, חומרים  או   אבק   של  ריכוזים גבוהים

    ייחשפו     שהעדשות    כך   האוזניות    את    או לשאת

      העדשות   ישיר,     אור שמש אור שמש ישיר.

    באופטיקה.   עלולים לפגוע    אף   קצרים  זמן לפרקי

 ולהציג. 

 
 לא רפואי   מכשיר  

 
 

 

    ישיר. אור שמש או   שלהם   הפעולה    מחוץ לטווח

   והאביזרים את האוזניות, המטען, הכבלים להימנע מנזק, הרחיקכדי  •

 מחמד.   הרחק מחיות
 

 תנאים מדבקים

   את   לשתף  אין   כדי להימנע מהעברת תנאים מדבקים )כמו עין ורודה(,

    תנאים מדבקים,    עם   אנשים   עם   האוזניות

 ה  הקרקפת.   או   העור    העיניים,     של   במיוחד    מחלות,   זיהומים, או

   או   לרפא   לטפל,  לאבחן,   האוזניות והאביזרים אינם מכשור רפואי, ואינם מיועדים

     מחלה כלשהי.  למנוע 

 הודעה

 הודעה

 אזהרה 



 



 


