
 
 

 

Quick-guide til Oculus Go      
   
Tænd brillen 

 Tænd brillen med knappen på toppen med det universelle  
”tænd”-symbol ved at holde den inde 

 
Standby mode 

 Er brillen i standby funktion, så tændes den, når du tager brillen på 
eller ved at let tryk på tænd-knappen 

 
Sådan virker controlleren  
Kontrolleren har 4 knapper samt en touch-pad og fungerer 
samtidig som ”pegepind”. Når du navigerer rundt i menuen, 
peger controlleren der, hvor den hvide prik er. 

 O-knappen (Oculus), bruges fx til at nulstille controlleren, 
eller afslutte en app. Samme funktion som Hjem-knappen 
på din telefon 

 Tilbage-knappen er den med pilen på. Den bruges til at gå 
tilbage i menuer og funktioner i apps 

 Vælg-knappen sidder foran og starter fx den app, du 
peger på eller har en funktion inde i en app. Det svarer til 
at trykke på din mus på computeren. 

 Touchpad er den store runde, som både virker som en knap, men 
den kan også mærke, om du kører fingeren den ene eller anden vej 
og kan bruges fx til at scrolle op og ned eller til siderne 

 
Nulstil controller og synsfelt - Gå ind i VR (Enter VR) 

 Du nulstiller remoten ved at holde O-knappen inde i ca. 5 
sekunder 

 Denne funktion retter dit synsfelt og din controller. Husk, at 
controlleren skal pege lige frem, da den styrer, hvor dit synsfelt 
kommer til at være. 

 
Sådan finder du apps: 

 Startmenuen viser et hurtigt overblik og forslag til apps. For at alle 
apps kommer frem skal du finde biblioteket 
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 Få navigationsbjælken frem ved at trykke hurtigt på ”O” knappen på 

remoten, hvis den ikke er synlig 
 Tryk på ”Bibliotek” under ”Naviger”. Er den på 

engelsk er det ”Library” under ”Navigate”, du 
skal trykke på 

 Nu kan du se, hvad der er installeret på 
brillen, fx Videnscenterets app, der hedder 
”Psykiatrien”. 
  
 

 
 

Afslut en app eller gå tilbage: 
 For at gå tilbage i en menu eller funktioner i en app, så skal 

du trykke på ”Tilbage”-knappen 
 For at afslutte en app, så skal du trykke på O-knappen 

 
 
 
 
 
 
 
Scan QR koden og se en demo af brillen 
Prøv at tænd dit kamera og hold det hen over QR-koden 
 
 
 


