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Oculus Go headset 
 
In deze handleiding leggen we je uit hoe je je Oculus Go headset klaarmaakt voor gebruik 
met Reducept. Je begint met het installeren van de Oculus app op je smartphone, waarna je 
je telefoon en je Oculus Go headset aan elkaar koppelt. Vervolgens verbind je de headset 
met je Wifi-netwerk en start je Reducept op je Oculus Go headset. 
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De Oculus app installeren op je telefoon 
1. Open de iTunes Store (op iPhone) of de Google Play Store (op Android telefoons). 
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2. Zoek in het zoekveld op 'oculus'. Kies de Oculus app in de zoekresultaten. 
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3. Druk op ‘Installeren’ 
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4. Druk op 'Openen'. De Oculus app is ook toegevoegd aan het startscherm van je 
telefoon. 

 

Inloggen in de Oculus app 
1. Open de Oculus app op je telefoon (zie de stap 'De Oculus app installeren op je 

telefoon'). 
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2. Druk op 'Aanmelden' in het welkomstscherm van de Oculus app.
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3. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van je Oculus account in. 
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4. Je ziet nu het scherm 'Headset selecteren'. Ga verder met de stap 'Je headset aan je 
telefoon koppelen'. 

 

Je headset aan je telefoon koppelen 
1. Na het voltooien van de stap 'Inloggen in de Oculus app' wordt in de Oculus app het 

scherm 'Headset selecteren' getoond. 
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2. Druk op 'Oculus Go'. 
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3. Volg de stappen in de Oculus app om je telefoon aan je headset te koppelen. 

 

Reducept installeren op je headset 
1. Schakel de Oculus Go headset in en zet 'm op. Zie voor meer informatie: 

https://support.oculus.com/183135912238400/  
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2. Wijs met je controller naar het item ´Zoeken´ en druk de trekker in.  

 
3. Typ nu het woord Reducept in en kies ´Go´ 

 
4. Je ziet nu de app Reducept staan. Wijs met je controller op de app en installeer de 

app. 
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( Wacht tot de installatie is voltooid) 
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5. Indien de installatie is voltooit, kun je de Reducept app openen.  De Reducept app 
zal nu opstarten.  

 

Inloggen in de Reducept app 
1. Start de Reducept app zoals beschreven in ‘Reducept starten op je headset’. 
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2. Richt je vizier op ‘Inloggen’ 

 
3. Voer je emailadres in en het wachtwoord dat je hebt ingesteld in het Reducept 

dashboard en richt je vizier daarna op de knop ‘Inloggen’. 
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4. Je bent nu ingelogd. 
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