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De headset 
 

De headset die hier gebruikt wordt is de Oculus Go; een 

mobiele standalone virtual reality headset die geen extra 

computer of mobiele telefoon vereist. 

 

Aan- en uitzetten 
Aanzetten van de headset doe je door de aan/uit-knop 

ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden totdat het scherm 

oplicht. 

 

 

Uitzetten gaat als volgt: 

1. Houd de aan/uit-knop ingedrukt terwijl je de Oculus Go headset 

op hebt totdat het afsluitscherm wordt weergegeven in VR. 

2. Selecteer Uitschakelen in het afsluitmenu. 
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Opzetten 
Neem je tijd om de headset aan te passen naar wat voor jou 

comfortabel voelt. Dit hoeft niet lang te duren en maakt de 

ervaring een stuk aangenamer. 

 

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 (Zie “Als de band loskomt” 

op blz. 4). 

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. 

4. Houd met je handen beide zijden van je headset vast en beweeg 

je headset langzaam op en neer totdat het beeld helder is en de 

headset comfortabel voelt. 

 

 

Als de band loskomt 
 

Geen paniek! Met de volgende stappen heb je de band in een 

handomdraai weer vastgemaakt. 
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1. Haal de band door de onderste lus van je bandarm, zodat de stof 

van de versteller naar buiten is gericht. 

2. Haal de band door de bovenste lus van de bandarm. 

3. Vouw de band terug over de bovenste lus en druk deze op de 

gewenste lengte op de stof van de versteller. 

 

Als de bandarm loskomt 
 

• Plaats de arm over de luidsprekerhouder met de voorste lus naar 

binnen gekanteld. 

• Druk de arm stevig terug in de behuizing terwijl je de achterste lus 

richting de headset kantelt. 

1. 

2. 

3. 
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• Druk stevig totdat je de arm in de luidsprekerhouder hoort 

klikken. 

Opmerking: Als je problemen ondervindt met het herbevestigen van de 

bandarm aan je headset, moet je mogelijk steviger drukken met de 

palm van je hand terwijl je de headset aan beide kanten vasthoudt. 

 

Opladen (2.5 uur) 
 

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. 

Een opgeladen headset gaat ongeveer 2.5 uur mee. We raden 

aan het een gewoonte te maken de headset tussen sessies door 

te laten opladen. Gebruik of draag de headset niet wanneer 

deze is aangesloten op de stroomadapter of aan het opladen is. 

 

Kleur Status-indicatie 

Rood  Lage batterij (minder dan 15%) 

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

Groen Batterij is aan het opladen (meer dan 95%) 
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Onderhoud en bescherming 
 

De lenzen van je Go-headset schoonmaken: 

• Gebruik een droge microvezeldoek (inbegrepen) voor optische 

lenzen om de lenzen van je headset schoon te maken. Gebruik 

geen vloeibare of chemische schoonmaakmiddelen. 

• Beweeg de doek vanuit het midden van de lens in een 

cirkelbeweging richting de buitenrand van de lens. 

 

De controller schoonmaken: 

• Gebruik een droge doek of niet-schurende, antibacteriële 

schoonmaakdoekjes om je afstandsbediening schoon te maken. 

• Gebruik geen alcohol of agressieve schoonmaakmiddelen. 

 

Beschadiging voorkomen: 

• Leg de headset nooit in direct zonlicht om zo te voorkomen dat de 

lenzen en het beeldscherm beschadigd raken. Je headset kan 

permanent worden beschadigd door minder dan een minuut 

blootstelling aan direct zonlicht. 

• Leg de headset niet in de buurt van scherpe voorwerpen (zoals 

uiteindes van kabels of sleutels) om krassen op de lenzen te 

voorkomen. 

• Ga voorzichtig te werk bij het verstellen van de headset of de 

bandjes om te voorkomen dat je deze beschadigt. 
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• Gebruik of draag de headset niet wanneer deze is aangesloten op 

de stroomadapter of aan het opladen is. 

• Algemene schade voorkomen: 

o Leg de headset nooit op extreem warme plekken. 

o Leg de headset nooit in de buurt van hittebronnen. 

o Leg de headset nooit in de buurt van huisdieren of kleine 

kinderen. 

o Eet, drink of rook niet in de buurt van de headset. 

o Bewaar de headset op een veilige plek wanneer je deze niet 

gebruikt. 
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De controller 
 

Je kunt de controller gebruiken om het menu te navigeren en 

de app te besturen. De algemene functies van de knoppen op 

je controller zijn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Trekker: indrukken om iets te selecteren. 

• Touchpad: indrukken om iets te selecteren of vegen om te 

bladeren. 

• Terug-knop: 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. 

Trekker 

Touchpad 
Terug-knop 

Oculus-knop 
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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 dit los

komt.

2. Trek voorzichtig aan de batterij aan de onderkant van de

controller totdat deze loskomt en kan worden verwijderd.

Als je problemen ondervindt met het verbinden of koppelen 

van je Oculus Go-controller met je headset, kun je het volgende 

proberen: 

1. Druk op een knop om de controller te activeren terwijl je de

Oculus Go gebruikt.

2. Houd de Oculus-knop ingedrukt om de positie van de controller

opnieuw in te stellen.

3. 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.

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

afstandsbediening.

Opmerking: als het lampje van de Oculus Go-controller niet 

gaat branden, moet je mogelijk de batterij van de controller 

vervangen.  






