
OCULUS GO - ONTDEK VR 
Oculus Go is een alles-in-eenvirtualrealityheadset. 
Betreed de virtuele wereld zonder te koppelen met 
een telefoon of computer en ga op ontdekking....! 

Doe het bandje van de controller aan 
je schrijfhand en neem deze vast. Deze 
werkt zoals een muis met de computer. 
Hiermee zal je dus je VR-bril bedienen.
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Zet de VR-bril op je hoofd en druk op 
de aan/uitknop tot je het oculus logo in beeld 
ziet verschijnen. (bovenaan in het midden)

Voor je start zal je steeds je controller moeten verbinden. 
Houd de Oculus-knop ingedrukt om de positie van de controller opnieuw in te stellen.

Krijg je de controller niet verbonden? Probeer dan volgende zaken:

- Houd de Oculus-knop en knop Terug ingedrukt totdat het lampje op de controller 
knippert en vervolgens gaat branden voor het opnieuw koppelen van de controller.

- Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw in je Oculus Go-afstandsbediening.

- Is de batterij opgeladen?
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Oculus-knop

Knop terug

1. Touch-pad. Hiermee kan je swipen 
en sliden met je vinger.

2. Klikken. Met je wijsvinger kan je 
hiermee klikken.

Als dit goed gelukt is krijg je dit
startscherm te zien.

Voor je, zie je een overzicht van recente 
en laats gebruikte apps.

Daaronder, zie je het werkbalkmenu.
Dit zet je aan of af door op de 
oculus-knop te klikken met je controller.



Hoe werkt het werkbalkmenu?

Navigeren
Home: teruggaan naar je beginscherm.
Bibliotheek: je bibliotheek met apps en games bekijken.
Winkel: door de Oculus-winkel bladeren om apps en games te downloaden en te kopen.
Browser: een webbrowser openen om naar websites te gaan.
Gallery: Oculus Gallery gebruiken om je foto’s en video’s in VR te bekijken.
Zoeken: naar inhoud op je Oculus Go zoeken.

Personen
Profiel: je Oculus-profiel bekijken.
Vrienden: je vriendenlijst, verzoeken en party’s bekijken.
Evenementen: geplande evenementen bekijken en opslaan.

Delen
Live gaan: je huidige weergave in Oculus Go live delen op Facebook.
Video opnemen: een video opnemen van je huidige weergave in Oculus Go.
Foto maken: een foto maken van je huidige weergave in Oculus Go.
Foto’s delen: foto’s die je in VR op je Oculus Go hebt gemaakt, delen op Facebook.
Meldingen: nieuwe meldingen bekijken.

Instellingen
Helderheid: schermhelderheid instellen.
Volume: volume instellen.
Weergave opnieuw instellen: de hoek en positie van je weergave instellen terwijl je Oculus 
Go gebruikt.
Wi-Fi: je netwerk selecteren en Wi-Fi in- en uitschakelen.
Alles weergeven: aanvullende instellingen bekijken.

5 Zorg dat je de oculus steeds goed uitschakelt. 

Als je je headset niet op hebt: Houd de aan/uit-knop tien seconden ingedrukt.

Als je je headset op hebt: Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het
afsluitmenu wordt weergegeven in VR. Selecteer Uitschakelen in het afsluitmenu.
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Opladen? 
De controller werkt op 1 AA-batterij. 
De bril heeft een eigen oplader.

!


