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Aan de slag met je Oculus Go

Als je je Oculus Go wilt instellen, moet je de Oculus-app
downloaden op je ondersteunde mobiele telefoon.
Met de Oculus-app kun je je headset instellen, bladeren door
games en apps voor VR en je apparaatinstellingen aanpassen.
De app downloaden:

Je Oculus Go instellen

Welke telefoons kan ik gebruiken met Oculus Go?

Je moet de Oculus-app naar je mobiele telefoon downloaden om je
Oculus Go in te stellen en deze te verbinden met WiFi. De Oculusapp is beschikbaar voor de volgende telefoons:
Elke Android-telefoon met softwareversie 6.0 Marshmallow of hoger.
Elke iPhone met softwareversie iOS 10 of hoger.

Je kunt de Oculus Go-app downloaden naar je ondersteunde
telefoon door naar oculus.com/app te gaan en de instructies op het
scherm te volgen.
Opmerkingen:
Je telefoon moet zijn verbonden met WiFi en Bluetooth hebben
ingeschakeld om je Oculus Go in te stellen.
https://support.oculus.com/183135912238400/
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Als je de Oculus-app installeert op een niet-ondersteund apparaat, kun je
problemen ervaren bij het instellen van je Oculus Go.
Was this answer helpful?
Ja Nee

Permalink

Hoe download ik de Oculus-app voor Oculus Go?

Download eerst de Oculus-app op je mobiele telefoon voordat je
begint met het instellen van de Oculus Go-headset.
De Oculus-app downloaden:
Ga via de ondersteunde telefoon waarop je de Oculus-app wilt
downloaden naar oculus.com/app en volg de instructies op het scherm.

Als je problemen ondervindt bij het downloaden van de Oculus-app,
controleer dan of je een ondersteunde telefoon gebruikt en probeer
vervolgens de app te downloaden via de Google Play Store of de App
Store door naar Oculus te zoeken.
Was this answer helpful?
Ja Nee

Permalink

Hoe stel ik mijn Oculus Go-headset in?

Je headset uitpakken

Haal voordat je begint met het instellen van je Oculus Go-headset alle
onderdelen uit de doos en controleer of er niets ontbreekt.
De volgende onderdelen moeten in de doos van de Oculus Go
aanwezig zijn:
Oculus Gohttps://support.oculus.com/183135912238400/

Schoonmaakdoekje van
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headset

microvezel

oplaadkabel

Oculus Go-

Polsriem voor de controller

AA-batterij

controller

Gezondheids- en veiligheidsgids

Brilstuk

Voordat je je Oculus Go-headset verbindt:
Bevestig de bijgeleverde polsriem aan je Oculus Go-controller.
Als je een bril draagt tijdens het gebruik van je Oculus Go, plaats je het
brilstuk in je headset.

Je headset verbinden en koppelen

Als je klaar bent om je Oculus Go-headset voor de eerste keer te
gebruiken:
1. Sluit de oplaadkabel aan op je Oculus Go-headset en een stroombron om
de Oculus Go op te laden. Het indicatielampje voor opladen wordt groen
wanneer de Oculus Go volledig is opgeladen.
2. Download en open de Oculus-app op je iPhone of Android-telefoon.
3. Volg de instructies op het scherm om je telefoon aan je headset te
koppelen en je headset met je Wi-Fi-netwerk te verbinden.
4. Blijf de instructies op het scherm volgen om je controller en je headset te
koppelen.
5. Wacht tot je Oculus Go-headset volledig is opgeladen voordat je deze
opzet.

Je headset dragen

Je headset opzetten:

https://support.oculus.com/183135912238400/
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1. Maak de banden aan de zijkant en vervolgens de bovenste band los.
Ga voorzichtig te werk wanneer je aan de banden trekt of deze afstelt.
Als de banden aan de zijkant loskomen van je headset, kun je ze
opnieuw bevestigen.
2. Zet de headset van achter naar voren op.
Als je een bril draagt, zet je je headset van voren naar achter op.
3. Maak de lipjes aan de zijkant en vervolgens de bovenste band vast.
Zorg dat de bandjes niet te strak zitten. De headset moet comfortabel
passen en niet te veel druk uitoefenen op je gezicht en hoofd.

Je weergave aanpassen:

Houd met je handen beide zijden van je headset vast en beweeg je Oculus
Go langzaam op en neer totdat het beeld helder is en de headset
comfortabel voelt.
Als je een bril draagt, vind je hier meer informatie over lenzen op sterkte
voor je Oculus Go of plaats je het brilstuk in je Oculus Go-headset
voordat je deze gaat gebruiken.
https://support.oculus.com/183135912238400/
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Was this answer helpful?
Ja Nee

Permalink

Waar kan ik de serienummers van mijn Oculus Go vinden?

Je hebt een serienummer voor je Oculus Go en afzonderlijke
serienummers voor je headset en Oculus Go-controller. Deze
nummers zijn handig wanneer de klanten ondersteuning een item wil
vervangen of wanneer je een apparaat wilt koppelen.
Het serienummer voor je headset vinden:

1. Zoek de bandarm onder de verstelbare band aan de linkerkant van de
headset.
2. Maak de band voorzichtig losser en til deze op om de bandarm te
bekijken.
3. Zoek het serienummer van 14 cijfers links aan de onderkant van de
bandarm.

Het serienummer voor je controller vinden:

https://support.oculus.com/183135912238400/
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1. Haal de batterijklep van de controller eraf door voorzichtig aan het
onderste gedeelte van de controller te trekken totdat deze los komt.
2. Haal de batterij uit de controller.
3. Zoek het serienummer van 14 cijfers aan de binnenkant van de batterijklep
van de controller.

Het serienummer voor je Oculus Go-pakket vinden:
1. Zoek op de buitenkant van je Oculus Go-doos naar een kleine witte sticker
met streepjescode.
2. Onder de streepjescode staat S/N gevolgd door een serienummer van 14
cijfers.
Was this answer helpful?
Ja Nee

Permalink

Hoe gebruik ik de Oculus Go-controller?

De Oculus Go-controller is een bewegingscontroller die je kunt
gebruiken om apps en games te besturen met je Oculus Go. Voordat
je de controller kunt gebruiken, moet je eerstde Oculus-app
downloaden, je headset met Wi-Fi verbinden en de controller met je
Oculus Go koppelen.
Je controller koppelen:

https://support.oculus.com/183135912238400/
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1. Download de Oculus-app en volg de instructies op het scherm om je Go
met Wi-Fi te verbinden.
2. Plaats de meegeleverde batterij in de controller en tik in de Oculus-app
op Doorgaan.
3. Houd de Oculus-knop en knop Terug op je controller ingedrukt totdat het
lampje op de controller knippert en vervolgens gaat branden.
4. Tik in de Oculus-app op Links of Rechts om te kiezen welke hand je wilt
gebruiken en tik op Doorgaan om het koppelen te voltooien.
Je kunt wijzigen welke hand je wilt gebruiken door in de Oculus-app
naar het menu Controllerinstellingen te gaan en Links-/rechtshandig
te selecteren.

Zodra je de Oculus Go-controller hebt gekoppeld, maakt deze
automatisch verbinding met je headset wanneer je de controller
inschakelt, mits de headset in de buurt is.
Koppeling met je controller verwijderen:
1. Open de Oculus-app op je telefoon.
2. Tik in het onderste menu op Instellingen.
3. Tik op de headset die momenteel is gekoppeld.
4. Tik op Controller en tik vervolgens op de controller die momenteel is
gekoppeld.
5. Tik op Koppeling met controller verwijderen.

Zodra je controller is gekoppeld, kun je deze gebruiken om apps en
games te besturen. Je kunt het volgende doen met de knoppen op
je controller:
Trekker: indrukken om iets te selecteren
Touchpad: indrukken om iets te selecteren of vegen om te bladeren
https://support.oculus.com/183135912238400/
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Knop Terug: indrukken om terug te gaan naar het vorige scherm of menu.
Oculus-knop: indrukken om terug te gaan naar Oculus Home of ingedrukt
houden om de positie van je controller opnieuw in te stellen.
Op een willekeurige knop drukken om de controller uit de slaapstand te
halen nadat je de headset hebt ingeschakeld.

De batterij uit je Oculus Go-controller verwijderen:

1. Verwijder de batterijklep van de controller door voorzichtig
aan het onderste gedeelte van de controller te trekken totdat
deze los komt.
2. Trek voorzichtig aan de batterij aan de onderkant van de
controller totdat deze loskomt en kan worden verwijderd.

Was this answer helpful?
Ja Nee

Permalink

Hoe draag ik mijn bril met de Oculus Go?

Ga naar FramesDirect als je meer informatie zoekt over
inzetstukken voor lenzen op sterkte voor je Oculus Go.
Voordat je je Oculus Go-headset met een bril draagt, moet je
controleren of de breedte en hoogte van je bril voldoen aan de
volgende afmetingen:
Breedte: 142 mm of minder
Hoogte: 50 mm of minder

Als je zeker weet dat je bril de juiste afmetingen heeft, plaats je het
brilstuk in de Oculus Go-headset om meer ruimte te creëren.
Het brilstuk plaatsen:

1. Gebruik je handen om de lensringen uit de headset te halen en leg ze aan
de kant:
https://support.oculus.com/183135912238400/
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Leg je headset met de voorkant naar beneden op een vlak, schoon
oppervlak.
Houd de headset met één hand vast en trek met je andere hand de
buitenrand van de lensring omhoog totdat deze los komt. Herhaal
deze stap met de andere lensring.
2. Haal de schuimen gezichtsinterface eruit.

3. Plaats het brilstuk
in de headset met het brillogo aan de
bovenkant en druk het brilstuk voorzichtig op zijn plek.
Als het brilstuk goed is geplaatst, zou het niet gemakkelijk moeten
bewegen of uit de headset vallen.
4. Plaats de schuimen gezichtsinterface terug.
5. Duw voorzichtig met je vingers de lensringen terug totdat ze vastklikken.

Je headset opzetten met een bril:
1. Maak de banden aan de bovenkant en zijkant van je headset los.
2. Zet je headset op over je bril heen.
3. Maak met de headset op je hoofd de zijbanden en vervolgens de
bovenste band vast om de headset te bevestigen.

Je headset afzetten met een bril:
1. Maak de banden aan de bovenkant en zijkant los.
2. Trek de headset met beide handen naar voren en zet deze vervolgens af.

Opmerking: als je bril niet in de headset past of de glazen van je bril
de Go-lens raken, raden we je aan je bril niet te dragen wanneer je je
Go gebruikt of om lenzen op sterkte te nemen.
Was this answer helpful?
Ja Nee

Permalink

Hoe kan ik de polsriem aan mijn Oculus Go-controller
bevestigen?

https://support.oculus.com/183135912238400/
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De bijgeleverde polsriem zorgt ervoor dat de Oculus Go-controller
stevig om je pols blijft zitten terwijl je deze gebruikt.

De polsriem aan je Oculus Go-controller bevestigen:
1. Verwijder de batterijklep van de controller door voorzichtig aan het
onderste gedeelte van de controller te trekken totdat deze los komt.
2. Plaats de meegeleverde batterij in de controller zodat de positieve pool
naar de onderkant van de controller wijst.
3. Steek de polsriem door het kleine gat aan de onderkant van de
batterijklep.
4. Bevestig het uiteinde van de polsriem dat je door de batterijklep hebt
gehaald aan het pinnetje aan de onderkant van de controller.
5. Duw de batterijklep terug op de onderkant van de controller.
6. Duw de batterijklep stevig aan totdat je een klik hoort.
7. Controleer of de polsriem stevig vastzit aan de controller voordat je deze
gaat gebruiken.
Was this answer helpful?
Ja Nee

Permalink

Wat betekenen de verschillende lampjes op mijn Oculus Goheadset en controller?

Afhankelijk van de kleur en of ze constant branden of knipperen,
geven de lampjes op je Oculus Go-headset en controller het
volgende aan:
Headset

Kleur

Status

Indicatie

Rood

Constant

Lage batterij (minder dan 15%)

Wit

Constant

Scherm is aan

Wit

Knipperend

Oculus Go wordt opnieuw opgestart

https://support.oculus.com/183135912238400/
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Blauw

Knipperend

Maakt verbinding met de app

Paars

Knipperend

Fabrieksinstellingen worden hersteld

Oranje

Constant

Headset is aan het opstarten

Headset is
aangesloten
Groen

Constant

Oranje

Constant

Batterij is aan het opladen (meer dan
95%)
Batterij is aan het opladen (minder dan
95%)

Controller

De Oculus Go-controller knippert en licht
vervolgens op als je je controller koppelt.

Was this answer helpful?
Ja Nee

Permalink

Hoe schakel ik mijn Oculus Go uit?

Je Oculus Go-headset uitschakelen:
Als je je headset niet op hebt:
1. Houd de aan/uit-knop tien seconden ingedrukt.

Als je je headset op hebt:
1. Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het afsluitmenu wordt
weergegeven in VR.
https://support.oculus.com/183135912238400/
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2. Selecteer Uitschakelen in het afsluitmenu.
Was this answer helpful?
Ja Nee

Permalink

Welke oplader moet ik gebruiken met mijn Oculus Go?

Je Oculus Go moet worden opgeladen met de bijgeleverde USB 2.0
Micro-B-kabel en een USB-adapter die voldoet aan de volgende
speciﬁcaties:
10 W (5 V 2 A) AC USB-adapter
Alleen voor gebruik met classiﬁcatie IEC/EN 60950-1, invoer: 100-240
Vac/0,35 A, uitvoer: 5 VDC, 2 A max, dubbel geïsoleerd, met LPS-uitvoer
of gelijkwaardig.

Opmerking: gebruik of draag de headset niet wanneer deze is
aangesloten op de stroomadapter of aan het opladen is.
Was this answer helpful?
Ja Nee

Permalink

Hoe wijzig ik mijn omgeving in Oculus Go?

Je omgeving is de 360-graden-achtergrond die je ziet op het
beginscherm van de Oculus Go. Je selecteert tijdens de
conﬁguratietutorial voor het eerst een omgeving, maar je kunt deze
wanneer je wilt wijzigen.
Je omgeving wijzigen:
1. Schakel je Oculus Go in en zet je headset op.
2. Selecteer op je beginscherm Bibliotheek in de werkbalk onderaan.
3. Selecteer Omgevingen in het linkermenu.
4. Selecteer de gewenste omgeving en selecteer daarna OK om je nieuwe
omgeving in te stellen.

https://support.oculus.com/183135912238400/
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Was this answer helpful?
Ja Nee
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Aanvullende hulp

Hoe kan ik een gamepad aan mijn Oculus Go koppelen?

Je kunt Bluetooth 3.0-gamepads (klasse 2) gebruiken met je Oculus
Go.
Een gamepad aan je Oculus Go koppelen:
1. Schakel je Oculus Go in en open de Oculus-app op je telefoon.
2. Tik in het onderste menu op Instellingen.
3. Tik op de headset waaraan je de gamepad wilt koppelen en wacht tot je
telefoon verbinding heeft met je headset.
4. Tik in het vervolgkeuzemenu op Controller.
5. Tik op Nieuwe controller koppelen.
6. Tik op Gamepad koppelen
7. Schakel je gamepad in en stel in dat de gamepad kan worden gevonden
via Bluetooth.
8. Op je telefoon tik je op de gamepad die je aan je Oculus Go wilt koppelen.
Was this answer helpful?
Ja Nee

Permalink

Het verbinden of koppelen van mijn Oculus Go-controller lukt
niet.

Als je problemen ondervindt met het verbinden of koppelen van je
Oculus Go-controller met je headset, kun je het volgende proberen:

https://support.oculus.com/183135912238400/
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Druk op een knop om de controller te activeren terwijl je de Oculus Go
gebruikt.
Houd de Oculus-knop ingedrukt om de positie van de controller opnieuw
in te stellen.
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 Goafstandsbediening.
De koppeling met de Oculus Go-controller verwijderen en deze opnieuw
koppelen:
1. Open de ondersteunende Oculus-app op je telefoon.
2. Tik in het onderste menu op Instellingen.
3. Tik op de headset die momenteel is gekoppeld.
4. Tik op Controller en tik vervolgens op de controller die momenteel is
gekoppeld.
5. Tik op Koppeling met controller verwijderen.

Als je problemen blijft ervaren met het koppelen of verbinden van je
Oculus-controller, neem dan contact op met de klantenondersteuning.
Opmerking: als het lampje van de Oculus Go-controller niet gaat
branden, moet je mogelijk de batterij van de controller vervangen.
Was this answer helpful?
Ja Nee

https://support.oculus.com/183135912238400/
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Hoe gebruik ik het werkbalkmenu in VR op Oculus Go?

Vanaf het beginscherm op je Oculus Go kun je naar de winkel
navigeren, inhoud openen en standaardinstellingen en -functies
besturen.
Je kunt met de werkbalk de volgende zaken bekijken en aanpassen:
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.

https://support.oculus.com/183135912238400/
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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.
Was this answer helpful?
Ja Nee

https://support.oculus.com/183135912238400/
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