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Hardware 
 

Stap 1: Pico aanze3en 
1. Zet de bril aan door 3 seconden op de power/aan en uit knop te drukken. 
2. Er verschijnt een scherm met een controller in beeld. Kijk naar skip onder de 

controller en klik op de select knop aan de rechterkant van de Pico. 
3. Nu staat De Pico bril in het scherm. Selecteer onder de rode leOers OK met 

de select knop aan de rechterkant van de Pico. 
4. De bril start automaHsch op in de VR bibliotheek van Warp in kiosk mode. 
5. Kijk naar het gewenste scenario de gele cirkel selecteert het scenario om te 

starten met de training. 
6. De gele cirkel werkt als de muis op een computer. Door naar een vakje te 

kijken selecteert hij deze. 
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Stap 2: Naar de instellingen van de Pico 
1. Wanneer het apparaat is ingeschakeld is het mogelijk om naar de instellingen 

te gaan. 
2. Schakel de kiosk mode uit door 6x op de volume knop te klikken: + - + - + - 

doe dit snel binnen 5 seconden. Wanneer de kiosk mode in of uit schakelt 
hoor je een geluid. 

3. Wanneer Kiosk mode is uitgeschakeld is het mogelijk om naar het menu en 
de instelling van het apparaat te gaan. 

4. Door op de Pico knop aan de rechterzijde van het apparaat te klikken 
schakelt het apparaat naar het menu. 

5. Vervolgens is het mogelijk om naar de instellingen te gaan door op de 
instellingen knop te drukken. Kijk naar de instellingen knop en druk op de 
select knop aan de rechterzijde van het apparaat. 

Stap 3: WIFI instellen op de Pico 

1. Wanneer het apparaat zich in het menu bevind is het mogelijk om door naar 
het instellingen symbool te kijken de instellingen van de Pico te openen. 

2. Door in de instellingen de Wifi/netwerk opHe te selecteren is het mogelijk 
om de Pico bril met het gewenste netwerk te laten verbinden. 

3. Voer het wachtwoord van het geselecteerde netwerk in en de internet 
verbinding wordt gestart. 

4. Kijk rechts of onder in het scherm naar het APPS vakje en klik op de select 
knop en klik vervolgens op Warp. 
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Stap 4: De Warp app updaten  
1. Ga naar het instellingen menu en selecteer de Pico/App Store. 
2. Ga naar App Store. Log in met het Pico account. Email/inlog: jordi@vrbieb.nl 

Wachtwoorde: VRbieb123 (waneer dit al is gedaan ga naar stap 3). 
3.  Selecteer de Warp app bij het kopje Apps of Purchased en selecteer 

vervolgens bij de Warp app update. 
4.  Wanneer de Warp app niet direct zichtbaar is in de store selecteer het 

vergrootglas (Search). 
5.  Type Warp in met het virtuele toetsenbord. 
6.  Om te typen kijk naar de leOer en selecteer deze door op de select knop aan     

.de rechterzijde van de Pico te drukken (zie a_eelding pagina 1) 

Stap 5: De Pico soBware updaten  
1. Ga naar de instellingen/se`ngs. 
2. In het scherm staat wanneer een PUI update beschikbaar is een blokje met 

update rechts onder in het scherm 
3. Klik op updaten en de update zal starten. 
4. Na het uitvoeren van een update kan de layout van het menu scherm er iets 

anders uitzien. Kijk even rusHg rond in de bril. 

Stap 6: Pico updaten 
1. Maak verbinding met het internet. 
2. De Pico start automaHsch met updaten. 

Neem bij vragen alHjd gerust contact op met Jordi BrunsHng  
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Jordi Brunsting  
VR & AR specialist

jordi@vrbieb.nl
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