
VR/360-KAMERA
Kameran tar bilder i 360 grader.  
Du styr kameran med en mobil.

I väskan finns: 
kameran, en ladd-sladd (som du ansluter till en usb-laddare. Följer inte 
med), en manual, ett fodral samt en vädertät kapsel till kameran.

Gör så här när du ansluter kameran till din mobil:
• Ladda hem appen “Ricoh Theta”
• Sätt på kameran med knappen på kamerans sida. Symbolen för  

Wi-Fi på kamerans framsida ska blinka. Gör den inte det så aktiverar 
du Wi-Fi med knappen för Wi-fi på sidan på kameran

• Öppna inställningar i din mobil och gå in på Wi-Fi
• Välj ThetaXS…
• Lösenordet hittar du i botten på 

kameran. Som exempel kan det 
stå THETAXS00162691.OSC.  
Lösenordet är alla siffrorna. 

Gör så här när du ska styra 
kameran med din mobil:
• Se till så du är ansluten till  

kameran.
• Starta appen “Ricoh Theta”
• Längst upp väljer du om du vill  

ta stillbilder eller om du vill filma. 
• Tryck på den stora runda  

knappen för att ta en bild eller 
film.
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Titta på dina bilder/filmer
Tryck den här knappen på för att 
se de tagna bilderna/filmerna:
 
För att se bilderna/filmerna måste du föra över bilderna till din mobil 
genom att trycka på bilden/filmen. 

Bilderna/filmerna hamnar i mobilens app “Ricoh Theta”. 
Kolla så kameran är ansluten till mobilen. För att se vilka bilder som är 
överförda till mobilen trycker du på “Transferred” längst upp.

I appen Ricoh Theta kan du se bilderna i 360 grader. Svajpa runt med 
fingret så kan se dig omkring i bilden/filmen.

Du kan också titta på bilderna med VR-glasögon. Tryck på    
och välj “VR view (twin lens)”. 

Sätt in mobilen i VR-glasögon och “kliv in” i bilden/videon.  
VR-glasögon finns också att låna.

Dela dina bilder/filmer
• Se till att du är i läget “Device images”
• Välj bild/film
• Tryck på bilden så ser du   uppe i högra hörnet
• Tryck på “Share on Facebook”, etc. så får du upp flera alternativ som 

du kan dela till. 

Vill du spara bilderna på en Chromebook, Pc eller Mac så ansluter du 
kameran till datorn med en usb-sladd.

För att kunna se bilderna i 360 måste du använda en app som klarar 
det, t ex som kan YouTube visa 360-filmer och Facebook som kan visa 
360-bilder och naturligtvis appen som följer med kameran, Ricoh The-
ta.

Hjälp
Vill du veta mer om hur Ricoh Theta fungerar så gå in på “User Guide” 
som du hittar när du trycker på 
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