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Quick-guide – VR 
 

Du finder her en quick-guide til de mest gængse udfordringer med VR-udstyret.  

 

OBS: På videnomdata.dk under Materialer → Virtual reality i undervisningen → Manualer 

ligger der endnu mere hjælp.  
 
Har du udfordringer, som du ikke selv kan løse, så ring til  

• Julie fra Viden om data på: 25284117 eller 

• Take a Walk’s hovednummer på: 69126475 

 

Tænd og sluk tablet og app  

OBS: Tænd altid tabletten og start app’en, inden du 

tænder brillerne. 

Tabletten tændes på den mindste, øverste knap på højre 

side. Hold knappen nede. 

 

 

 

 
Find derefter den eneste app, som er placeret på 

hjemmeskærmen på tabletten og tryk på den. Hvis du 

har forbindelse til internettet, vil du nu kunne se filmene  

 

 
Manglende forbindelse til internettet 

 

Tablet  

Stryg langsomt op fra bunden af tabletten, for at få 

menulinjen på tabletten til rådighed. Tryk på ”O”.  

  
 

Tryk på de tre streger til venstre 
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Søg på ”Indstillinger” 

Vælg ”Forbindelse” og slå WiFi til.  

Vælg derefter det WiFi, du vil koble op til og følg 

proceduren.  

 

 
Briller 

Find manualen ”Manual: Lær hvordan du kobler VR-

brillen på internettet” på videnomdata.dk → Materialer 

→ Virtual reality i undervisningen → Manualer. 

 

Tænd og sluk brillen 

 

Du tænder og slukker brillen på on/off knappen til højre, 

når du ser på næsehullet i brillen. 

Når du ser en skov i brillen og intet andet, er du klar til at 

afspille film på den.  

 
Hvilke film kan spilles? 

 

Film på øverste række under Xpandr Projekter er 

sammenhængende film (forløb), som er klar til at blive 

afspillet.  

 

Scroll til højre for at finde den film, du leder efter.  

 

Når du trykker på den ønskede film, vil du se et play-

tegn, hvis videoen er downloadet til de tilkoblede briller 

og klar til afspilning.  

 
Skru op og ned for lyden 

  

Du skruer op og ned for lyden til venstre, når du ser på 

næsehullet i brillen. Du kan evt. tilslutte hovedtelefoner 

via jackstikket ved siden af skue op/ned-knappen. 
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Hvor mange briller er tilkoblet? 

I øverste venstre hjørne ses antallet af briller tilkoblet. 

  

Har du tændt en tablet + en brille, men uden at se et tal i 

hjørnet kan det skyldes, at brillen er parret med den 

anden tablet. Tænd den anden tablet i jeres sæt, og se 

efter tallet i venstre hjørne. Tilføjes der endnu et tal her, 

kobler brillen op til denne tablet. Som udgangspunkt skal 

du ikke bruge brillen med andre tablets end den, den er 

koblet til originalt. 

 

Har du brug for at skifte tilkoblingen på brillen, kan du 

følge manualen ”Manual: Lær hvordan du skifter mellem 

brugere på brillen”, som ligger på videnomdata.dk under 

Materialer → Virtual reality i undervisningen → 

Manualer. 

 

 

Ret billede op, hvis det er skævt i brillen  

 

Hvis billedet er skævt, når du tænder brillen, kan du rette 

det op ved at holde den nederste knap på siden af brillen 

nede i ca. 2 sekunder.  
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Videoen downloader 

Start med at vente i 2 minutter for at sikre dig, at tegnet 

ikke blot vises, fordi brille og tablet fortsat kobles 

sammen. Fortsætter download-tegnet med at blive vist, 

kan det indikere, at én eller flere af de tilsluttede briller 

ikke har filmen downloadet. Har du ikke tid til at vente 

på, at filmen bliver downloadet på brillen, eller har du 

forsøgt at downloade filmen (ved at trykke på ) 

men uden held, kan du slukke alle brillerne. Tænd 

derefter brillerne én efter én. Hvis brillerne har filmen 

downloadet, vil du se et play-tegn. Når du igen ser et 

download-tegn, vil det være udtryk for at den brille, du 

lige har tændt, ikke har videoen downloadet. Sluk brillen 

og fortsæt med resten.  

 

Mængden af strøm på brillen  

Du ser mængden af strøm på brillen, ved at trykke to 

gange på den nederste knap på siden af brillen.  

 

Derefter kommer du til menuen, hvor strøm-mængden 

vises i øverste højre hjørne. 

  

 

Du kommer tilbage ved at trykke på den nederste knap 

på siden af brillen én gang. 

 

 

Slutter du brillen til opladeren, og lyser den grønt, 

indikerer det også, at brillen er mere end 90% ladet op 

og derfor klar til brug. 

 

 

 

 


