
 
 
 
 

 

Videnscenterets Oda App 
– en færdighedstræner i personlig pleje 

 
 
Videnscenter for Velfærdsteknologis app, "Oda", er en færdighedstræner til personlig pleje.  
For at installere app'en, skal man gennemgå disse punkter: 
 
1. For at få den bedste oplevelse med jeres Oculus Quest, så start med at åbne din Oculus app og 

find headsettet via serienummeret 
a. Sørg for, at headsettet er koblet til Wi-Fi 
b. Gå til "Flere indstillinger" og under "Avancerede indstillinger" og slå "Automatiske 

opdateringer” fra. Ellers vil den fjerne app’en, når den opdaterer 
c. Gå tilbage og ind under "Strømindstillinger" og sæt "Automatisk slumretilstand" til 3 

minutter, så den ikke slukker for skærmen, når eleverne skal bytte briller 
d. Gå tilbage og ind i "Udviklertilsand" og aktivér den. Spillet fungerer kun i udviklertilstand! 

2. Sørg for, at du sidder ved en computer med netadgang 

3. Hent zip-filen fra dette link:  
https://drive.google.com/file/d/1j9kdUZ0a-3kWf825G9ubz2iA4yv1dLaP/view?usp=sharing 

4. Det kan tage lidt tid at hente så stor en fil. Når filen er downloadet, så åben den og kopiér 
mappen PersonligPlejeApp til dit skrivebord. Højreklik og tryk Kopiér – gå til skrivebordet og 
højreklik der og tryk nu "Sæt ind" 

5. Forbind din Oculus Quest til din computer 

6. Kig ind i headsettet, der burde være en prompt til at acceptere forbindelse og overførelse fra 
computeren til headsettet. Accepter den 
a. Hvis ikke “VR-Headset" kan visses, prøv trin 5 igen. Det kan også hedde Quest eller noget 

andet under Denne pc. 
b. Hvis det stadig ikke vises skal headsettet sættes op i udviklingstilstand igen. Dette gøres 

gennem en telefon. Log ind i Oculus app’en og find headsettet via serienummeret 
c. Gå ind i "Flere indstillinger" og slå "Udviklertilstand" til. Derefter vil der være en ny 

prompt i headsættet og så kan man se “VR-Headset" på under Denne pc. 
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7. Tryk på Windows knappen på tastaturet (eller nede i 

venstre hjørne af din skærm) og skriv cmd i søgefeltet.  
Tryk Enter, så din Kommandoprompt åbner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Kopiér stien til PersonligPlejeApp-

mappen, du lige har kopieret, til dit 
skrivebord.  
Kan gøres ved at trykke i toppen af 
mappen i det hvide til højre for 
stien, så det mærkeres, og kopiér 
(højreklik – tryk Kopiér). Se 
billedet  

 
 
 
9. Skriv cd *sæt den kopierede lokation ind her i kommandoprompten. Så det ser nogenlunde 

sådan ud: cd C:\Users\X?X\Desktop\PersonligPlejeApp. Tryk derefter Enter.  
OBS, der hvor der står "X?X" er forskellige fra bruger, da det er stien til ens personlige 
”Skrivebord”, så du skal den vil ikke være magen til siten i guiden her. 

10. Skriv nu C: og tryk Enter. Nu skal den gerne hoppe til den rigtige sti, eksempelvis: 
C:\Users\laj\Desktop\PersonligPlejeApp> (min bruger hedder "laj" og det står i stedet for X?X i 
dette eksempel, som det ses på billedet ovenfor) 

11. I kommandoprompten skriv adb devices og tryk Enter 
12. En liste over forbundne devices vil dukke op. Hvis 

der står unauthorized ved en af dem, så kig ind i 
headsettet og tryk Tillad. Hvis det stadig ikke kan 
ses så følg step 5-6 igen 
 



 
 
 
 

 

 
13. Skriv derefter adb install -r C:\Users\X?X\Desktop\PersonligPlejeApp\SosuSim.apk og tryk 

Enter. Billedet nedenfor viser hele processen 
 

 
 
14. Når der står Succes er app'en installeret 

I headsettet kan den findes under Naviger -> Bibliotek og så -> Ukendte Kilder i menuen til  
venstre. App’en hedder: com.khoravr.sosusim 

 

 
 

OBS: Hvis det ikke virker, så slet mappen com.khoravr.sosusim på headsettet og skriv 
kommandoen adb uninstall com.khoravr.sosusim og start forfra. 

 
 Hvis det slet ikke virker, så prøv at hent den sidste nye udgave af Android SDK Platform 

Tool til Windows https://developer.android.com/studio/releases/platform-tools 
 Pak filen ud og kopier alt indholdet ind i PersonligPlejeApp-mappen. Overskriv indhold, hvis 

det er nødvendigt. Start nu forfra med hele proceduren. 

https://developer.android.com/studio/releases/platform-tools
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