
AltspaceVR
Pikaopas

Käytön aloittaminen ja avatarin muokkaus



AltspaceVR-ympäristön asennus ja tilin luominen

AltspaceVR-ympäristön käyttämiseen tarvitset 

1) AltspaceVR-sovelluksen laitteellesi

Lataa ja asenna sovellus laitteesi sovelluskaupasta. Latauslinkit löydät osoitteesta:

2) henkilökohtaisen Microsoft-tilin (Microsoft-tilin, joka ei ole työpaikan tai oppilaitoksen tili)

Käynnistä sovellus asennuksen jälkeen ja hyväksy käyttöehdot.
Tarkemmat asennusohjeet Oculus Quest/Quest2 VR-laseille

Voit luoda itsellesi tilin osoitteessa https://signup.live.com/
Tilin voit luoda myös asennuksen aikana.

https://altvr.com/getaltspacevr/

Lataa AltspaceVR laitteellesi (PC, Oculus, HTC Vive, Windows Mixed Reality)

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/altspace-vr/getting-started/oculus-installation
https://signup.live.com/
https://altvr.com/getaltspacevr/


Kirjautuminen 1/2

• Tutustu käyttöehtoihin
ja aloita käyttö
hyväksymällä
käyttöehdot

• Voit valita lähetetäänkö AltspaceVR:n
käytöstä tarkempia tilastotietoja vai ei



Kirjautuminen 2/2

Kirjaudu sisään henkilökohtaisella
Microsoft-tililläsi.

Täältä löytyy myös
ohjeita AltspaceVR:n
käyttöön.



Avatarin muokkaaminen 1/2

Kirjautumisen jälkeen voit muokata avatarin mieleiseksi kohdasta 
Customize Avatar



Avatarin muokkaaminen 2/2

• Muokkaa avatar mieleiseksi

• Voit valita mm. hiustyylin ja värin, 
silmien ja ihon värin sekä vaatetuksen
tyylin ja värin.



Näyttönimi ja käyttäjänimi

Jos haluat myöhemmin muuttaa näyttönimeä tai käyttäjänimeä, se onnistuu 
AltspaceVR:n verkkosivuilla osoitteessa https://altvr.com/

Näyttönimeä voit muutta monta kertaa, käyttäjänimen voi vaihtaa vain kerran.

https://altvr.com/


Näyttönimen ja käyttäjänimen muuttaminen altvr.com 
verkkosivuilla

Vinkki: Jos koneesi on jo auki organisaatiosi Microsoft-tilin tunnuksillasi, pääset
helpoiten kirjautumaan altvr.com verkkosivuille henkilökohtaisilla Microsoft-
tilisi tunnuksilla avaamalla selaimen ensin Incognito-tilaan (yksityinen selaus). 
Se löytyy selaimen oikean yläreunan valikosta. 



Rakentaminen, WORLDS Beta

• HUOM! Jos haluat rakentaa omaa AltspaceVR-ympäristöä, laita AltspaceVR-sovelluksen asetuksista päälle
Enable Worlds Beta! Se löytyy kohdasta Main Menu -> Settings -> General -> Enable Worlds Beta



AltspaceVR-näppäinkomentoja/PC-versio

Liikkuminen:

W = eteenpäin

S = taaksepäin

A = vasemmalle

D = oikealle

Nuolinäppäimet:

Nuoli ylös = eteenpäin

Nuoli alas = taaksepäin

Nuoli vasemmalle = 
käännä vasemmalle

Nuoli oikealle = käännä 
oikealle

Esc = Menu
Emojit löytyvät näppäimistön numeronäppäimistä 1-6
F = teleport

Välilyönti = Mikrofonin mykistys 
Lisää näppäinkomentoja ja hiiren toiminnot: Avatar controls with mouse/keyboard in 2D PC mode

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/altspace-vr/getting-started/avatar-controls

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/altspace-vr/getting-started/avatar-controls


AltspaceVR, pyöreä valikko 

Mikrofonin mykistys ja äänien säätö

Emojit

Henkilökohtainen 
kupla (piilottaa liian 

lähellä olevat)

SelfieKamera

Paluu 
aloitus-
näkymään

Nykyinen 
sijaintisi

Keskiosan symbolista avautuu päävalikko


