WI-FI verbinding
Handleiding

Hardware + Stap 1

Pico aanzetten
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 letters OK met de select
knop aan de rechterkant van de Pico.

4.

Zet de kiosk mode op de VR bril: https://docs.google.com/document/d/11AmvBOI_3L_
mMvfEbYa-t7UrpScqq9OB/edit?usp=sharing&ouid=112396015957494882822&rt
pof=true&sd=true
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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 in of 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
instellingen 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.
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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 optie 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 (APP Library) en klik op de
select knop en klik vervolgens op Warp.
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