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Oculus Quest 2  

Ръководство за употреба 

Важни забележки: 

- Дръжте слушалките далеч от слънчева светлина, тъй като слънчевата светлина може 

да причини трайно увреждане на лещите 

- Не използвайте алкохолни кърпички за почистване на слушалките, тъй като това може 

да ги повреди. Вместо това можете да използвате безалкохолни антибактериални 

кърпички 

- Не извършвайте фабрично нулиране на слушалките, тъй като това ще изтрие всички 

игри и няма да можете да играете, а ние също не можем да дадем слушалките на 

следващите си клиенти 

- Не изпускайте и не хвърляйте контролерите на земята или в стената 

Съдържание 
1. Как да носите очилата? .......................................................................................................................... 2 

1.1 Поставяне на очилата на главата ..................................................................................................... 2 

Коригирайте изгледа си .......................................................................................................................... 2 

2. Как да настроите вашето игрално поле ............................................................................................... 3 

Размери на игралното поле .................................................................................................................... 3 

3. Контролери .............................................................................................................................................. 3 

4. Как да се свържете с Wi-Fi ..................................................................................................................... 4 

5. Безопасност ............................................................................................................................................. 4 

    5.1.Бъдете внимателни към реалния святр........................................................................................... 5 

    5.2.Правете почивки ................................................................................................................................ 5 

    5.3.Дръжте лещите далеч от пряка слънчева светлина ....................................................................... 5 

6. Къде мога да намеря игри .................................................................................................................... 5 

    6.1.Library / Apps ...................................................................................................................................... 6 

    6.2.Library / Unknown Sources / Quest App Launcher ............................................................................. 6 



 

2 
 

1. Как да носите очилата? 
 

1.1. Поставяне на очилата на главата 

 
 

1. Разхлабете страничните и горния ремъци 

2. Започвайки отзад, поставете очилата. 

a. Уверете се, че сте издърпали задната лента надолу, докато 

обхване основата на главата ви. 

b. Ако носите очила, първо сложете слушалките отпред. 

3. Затегнете страничните летни и след това горната лента. 

a. Уверете се, че презрамките не са прекалено стегнати. Слушалките 

трябва да пасват удобно и да не оказват прекалено голям натиск 

върху лицето и главата ви. 
 

 

1.2. Коригирайте изгледа си 

 
 

1. Държейки ръцете си от двете страни на слушалките, бавно движете 

своя Oculus Quest нагоре и надолу, докато картината стане ясна и 

слушалките се чувстват удобно. 

2. Ако носите очила, поставете дистанционера за очила във вашите 

очила Oculus Quest, преди да ги използвате. 
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3. Ако изображението в очилата ви не е ясно, можете да използвате 

левия си палец, за да преместите плъзгача на изображението отляво в 

долната част на слушалките наляво и надясно, докато изображението 

стане ясно. 
 

2. Как да настроите вашето игрално поле 
 

Видео линк: За видео урок натиснете ТУК 

Ако настройвате вашето игрално поле с вашия Quest за първи път, следвайте 

инструкциите на екрана. 

 

2.1. Размери на игралното поле 

Игралното поле ви позволява да създадете граниви въ ввиртуалната реалност, 

които се появяват, когато се приближите твърде близо до ръба на вашата зона 

за игра. Когато настройвате вашето поле за игра, то ще се обозначи с един от 

следните размери: 

a. Под минимума: Ако зоната ви за игра е под минимума, тя не 

отговаря на изискването за 1 на 1 метър. 

b. Минимум: Имате достатъчно място за минималната необходима 

зона за игра, но някои приложения може да препоръчат поне 2 

метра на 2 метра за най-добро изживява 

c. Препоръчително: Имате препоръчаната зона за игра за 

изживявания в Roomscale. Това означава, че вашата зона за игра 

отговаря или надвишава пространството от 2 метра на 2 метра, 

необходимо за настройка на системата Guardian. 

 

2.2. Нулиране на игралното поле 

a. Изберете Settings (Настройки) от долната лента с инструменти 

b. Изберете Guardian в лявото меню 

c. Щракнете върху Set Up Guardian (Настройване на игралното поле) 

d. Следвайте инструкциите на екрана, за да нулирате вашето 

игрално поле 

 

3. Контролери 

Видео линк: За видео урок натиснете ТУК 

https://www.youtube.com/watch?v=l63yL3xjONw
https://www.youtube.com/watch?v=HJBsDGGXbGg
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Контролерите Oculus Quest Touch са чифт проследявани контролери, които ви 

дават присъствие на ръцете – усещането, че вашите виртуални ръце са всъщност 

ваши собствени. Сензорните контролери разполагат с традиционни бутони за 

действие, палци и аналогови тригери, които добавят познатост към нови 

изживявания. 

Можете да използвате вашия контролер, за да взаимодействате с приложения и 

игри, като използвате бутоните на вашия контролер, за да правите следното: 

a. Тригер, бутони А и Х: Натиснете, за да изберете неща. 

b. B и Y : Натиснете, за да се върнете към предишния екран или 

меню. 

c. Бутон Oculus: Натиснете, за да се върнете към Oculus Home или 

натиснете и задръжте, за да нулирате ориентацията на вашия 

контролер. 

d. Бутон за хващане: Натиснете, за да хванете предмети или да 

свиете юмрук, когато използвате виртуалните си ръце. 

e. Бутон за меню: Натиснете бутона за меню от Oculus Home, за да 

изведете менюто. 

f. Натиснете произволен бутон, за да събудите контролера, след 

като включите слушалките. 

g. Забележка: Отделните приложения може да включват свои 

собствени уроци за това как да използвате бутоните на вашите 

контролери Oculus Touch във всяко VR изживяване. 

 

4. Как да се свържете към Wi-Fi 

Вашият Oculus Quest трябва да бъде свързан към Wi-Fi мрежа, за да използвате и 

осъществявате достъп до повечето функции и съдържание. 

За да промените Wi-Fi мрежата, към която вашият Oculus Quest е свързан от 

вашите слушалки Oculus Quest: 

a. Включете своя Oculus Quest и си сложете очилата. 

b. Изберете Настройки от менюто на долната лента с инструменти. 

c. Изберете Wi-Fi 

d. Изберете Wi-Fi мрежата, към която искате да се свържете. 

e. Ако бъдете подканени, въведете паролата за Wi-Fi мрежата, към 

която искате да се свържете. 

f. Изберете Свързване, за да се свържете с Wi-Fi мрежата. 
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5. Безопасност 
 

5.1. Бъдете внимателни към реалния свят 

Всеки път, когато използвате вашия Quest, ще настроите граница на игралното си 

поле, която маркира краищата на вашата зона за игра. Тази граница гарантира, 

че няма да се блъскате в нищо и имате безопасна зона за игра. Като се има 

предвид това, е много лесно да забравите, че сте със завързани очи за реалния 

свят. Ако играете у дома, например, добра идея е да предупредите другите хора, 

че ще влезете във VR, преди да влезете и че те също знаят границите на вашата 

зона за игра. Също така внимавайте с домашните любимци — ако имате особено 

привързано животно и планирате да играете на доста активна VR игра, може би е 

добра идея да ги държите в отделна стая, докато не приключите с играта. 

 

5.2. Правете почивки 

Може да помогне да правите редовни почивки на всеки 20 минути. Много игри на 

Quest обикновено са доста удобни, но някои игри могат да симулират движение 

по начини, които могат да накарат някои хора да се почувстват неудобно. Ако 

все пак започнете да се чувствате зле, трябва да спрете незабавно. С течение на 

времето при редовна употреба някои хора може да се адаптират по-добре към 

VR, но други не, така че винаги обръщайте внимание на това, което тялото ви 

казва и не се опитвайте да „прокарате“ някакви чувства на дискомфорт. Ако се 

чувствате некомфортно, може да ви помогне да си вземете почивка, да пиете 

малко вода, да хапнете нещо, да се наспите добре и да опитате VR отново, когато 

сте готови. 

 

5.3. Дръжте лещите далеч от пряка слънчева светлина 

Слънчевата светлина може да причини трайно увреждане на лещите, затова 

дръжте очилата далеч от прозорците и не ги използвайте навън. 

 

6. Къде мога да намеря игри 

Веднага след като настроите вашето поле за игра, ще можете да видите VR 

менюто. Можете да намерите игри в една от следните две папки: 

 

6.1. Library / Apps 
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Веднага щом настроите вашето поле за игра, ще видите VR менюто. Кликнете 

върху Библиотека (Library). 

 

В библиотеката можете да щракнете върху Приложения, за да видите всички 

инсталирани игри. 

 

 

6.2. Library / Unknown Sources / Quest App Launcher 

В библиотеката можете да намерите друга опция „Неизвестни източници“. 

Кликнете върху него и от списъка вдясно изберете „Quest App Launcher“ 
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