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A személyi robotoperatőr
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Gratulálok!
Gratulálok, hogy hozzájutottál ehhez a nagyszerű automatikusan követő kamerarendszerhez a PIXIO-hoz.
akár 100 méteres távolságig is képes leszel minőségi kinti és benti videófelvételeket készíteni. A használati
utasításban megtalálsz mindent, ami szükséges ahhoz, hogy beüzemeld ezt a különleges kamerarendszert,
és kihozd belőle a maximumot. A PIXIO-val filmre veheted, ahogy sportolsz, oktatsz, konferenciát tartasz, a
művészeteknek hódolsz vagy akár a saját esküvődet is. Egy szó mind szász a PIXIO felhasználási területeinek
csak a képzeleted szabhat határt.
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Csomag tartalma
Micro-jeladók (x3)
Mini állvány (x3)

PIXIO Robot
Óra & Csuklópánt
PIXIO

USB Töltő & power cord

Az óra vezeték nélküli töltője és hozzá
tartozó kábel

USB kábel(x4)

MULTI kábel
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Kezdés előtt
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Elemek töltése
Minden eszköz töltése körülbelül két órát vesz igénybe.
Csatlakoztasd az USB töltő egységet a hálózatra a hozzá tartozó csatlakozóval,
ezután dugd bele az usb csatlakozókat.

A Pixio Robot töltése:
Csatlakoztasd az USB kábelt az 5V DC feliratú nyílásba a robot hátoldalán.
Közvetlenül a csatlakozó nyílás mellett található jelzőfény pirosan világít a töltés
ideje alatt, amint feltöltött az eszköz a lámpa kialszik. Ekkor kihúzhatjuk a kábelt.
PIXIO jeladók töltése
Csatlakoztasd a jeladók hátulján található USB bemenetbe az USB
csatlakozót, ahogy a képen is mutatjuk. A jeladón található jelzőfény
pirosan fog világítani a töltés során, és miután feltöltött a lámpa elalszik.
A PIXIO óra feltöltése:
Csatlakoztasd az óra vezeték nélküli töltő egységét egy USB kábellel az USB
töltő egységhez. Szimplán tedd az órát a töltő egységre. Az órán található
jelzőfény pirosan fog világítani a töltés során, és miután feltöltött a lámpa elalszik.
A számítógéped USB csatlakozóiról szintén töltheted az összes PIXIO eszközt.
Néha a piros fény villog a töltés végén. Ez nem probléma ettől az eszköz még ugyanúgy feltöltött.

6

Hogyan telepítsd a PIXIO-ra az illesztőprogramokat
A 2.9-es illesztőprogram gyárilag telepítve van az összes PIXIO-ra. Ne
felejtsd el kihasználni a legújabb fejlesztések előnyeit. Ellenőrizd a https://
shop.movensee.com/ccc-ről, hogy a legfrissebb verzió van-e telepítve az
eszközödön.
Azt ajánljuk, hogy az összes eszközt (a három jeladót az órát és a robotot)
egyszerre frissítsd és a frissítés előtt bizonyosodj meg róla, hogy az eszköz
teljesen fel van töltve.

1.	

Kellene egy kis segítség a telepítéshez?
Nézd meg az alábbi videót
https://youtu.be/CxnVju8qysw

A legfrissebb illesztőprogram letöltése

Töltsd le a legfrissebb illesztő programot
a https://shop.movensee.com/ccc-ről.
Mentsd az illesztő programot egy micro-sd kártyára amely FAT32,
FAT16 formátumú. (a legtöbb 32 Gb alatti micro-SD kártya gyárilag
formátumban van). Az illesztő programot a micro SD kártya fő
könyvtárába szükséges elmenteni. Ezt a programot ne próbáld megnyitni
a számítógépedről. Ezt a PIXIO automatikusan fel fogja ismerni.
Ellenőrizd, hogy a file neve update.mnp
Ne legyen benne semmilyen más szám vagy betű!

vagy
ilyen
A micro SD
kártya nyÍlása
a robot oldalán
található

legyen.

Helyezd be a Micro SD kártyát a robot oldalán található nyílásba.
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2.	

Indítsd el a frissítés/upgrade módot

Nyomd meg és tartsd nyomva a TurnRight gombot a roboton, Közben röviden nyomd
meg a bekapcsolás gombot.
Enged el TurnRight gombot ha a piros lámpa villogni kezd.

3.	

FrissÍtsd az összes eszközt

A következő lépésben minden eszközt külön-külön frissítened kell (Ne
egyszerre akard frissíteni az eszközöket, hanem egymás után)

1. Nyomd meg és
tartsd nyomva a
TurnRight gombot
3. Enged el TurnRight
gombot ha a piros
lámpa villogni kezd

4. Nyomd meg
turnLEFT gombot a
robot frisstéséhez
2. öviden nyomd
meg a bekapcsolás
gombot

A robothoz: Röviden nyomd meg TurnLeft gombot. Ezután a zöld fény gyorsan elkezd villogni. A villogást
akkor fejezi be ha befejezte a frissítést.
Az órához és a jeladókhoz (kapcsold ki mielőtt elkezdenéd a műveletet)
→Kapcsoljunk « upgrade » üzemmódba: Nyomd addig a started/bekapcsolás gombot, amíg a zöld
fény elkezd villogni.
→ Engedd el a gombot, ezután nyomd meg még egyszer röviden, hogy belépj a frissítés üzemmódba.
A zöld fény gyorsan fog villogni a frissítés során. Mikor az eszköz befejezte a frissítést a zöld fény folyamatosan/
villogás nélkül fog világítani.
Ha probléma lépne fel nem kell pánikolni….
► Ha a frissítés meghiúsulna (hiba lép fel vagy kikapcsol az eszköz…) simán újra lehet kezdeni a műveletet
Ha a kettes lépésnél nem kezdene el villogni a piros lámpa:
►Ellenőrizd a Micro-SD kártyákat, hogy megfelelő FAT32 vagy FAT16 esetleg FST 12-es formátumban van-e,
illetve, hogy kisebb mint 32 GB.
► Ellenőrizd, hogy a program a kártyán a fő könyvtárban van-e, és nem került-e véletlenül egy alkönyvtárba.
► Ellenőrizd, hogy a Micro-SD kártya megfelelően van-e csatlakoztatva a roboton található nyílásba.
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A PIXIO beállítása a saját (támogatott) kameránkhoz
A PIXIO rendszere gyárilag a Sony HDR-CX450-es kamerához van beállítva. A következő beállításokkal lehet
elmenteni a robotod memóriájába a saját kameránkat:
Első lépésként töltsd le a megfelelő illesztő programot a kamerádhoz www.megfelelő illesztőprogi.hu .Ezt a
programot ne próbáld megnyitni a számítógépedről mert ezt csak a PIXIO rendszerei tudják kezelni.
Másold át ezt a programot egy micro-SD kártyára, ami FAT32, FAT16, FAT12-es formátumban van (álltalában
a 32 GB alatti micro-SD kártyák ilyen formátumban vannak) A programot a kártya fő könyvtárába kell
elmenteni nem egy alkönyvtárba. Ez a program arra van kitalálva, hogy a PIXIO nyissa meg, ezért ne próbáld
a számítógépedről megnyitni.
Ellenőrizd a file-nevét ennek PIXCAM.cfg -nek kell lennie, ha más karakterek
szerepelnek a file nevében nem fog működni a telepítés. Ha szükséges nevezd át
PIXCAM.cfg-re.

MEGJEGYZÉS

Tedd be a micro-SD kártyát a robot nyílásába. Kapcsold be a robotot
(nem kell semmilyen más gombot megnyomni csak simán a Switch On
gombot). Pár rövid villanásnak kell történnie, és a program a villanások
közben törlődik a kártyáról. Csupán ennyit kell tenned és a robot feltölti a
memóriájába a kamera illesztő programját, és már működőképes is lesz.
1. A támogatott eszközök listáját megtalálod honlapunkon. www.selfyacm.hu/tám.
eszk. . Amennyiben nem támogatott eszközt szeretnél használni megteheted,

A Micro SD kártya a
robotba való

de így az automatikus zoom és a távoli irányítás funkciók nem fognak
működni.

9

Az első használat

10

Megjegyzés

PIXIO beállítása

3

Az első használat előtt ellenőrizd, hogy minden illesztőprogram naprakész-e. lásd.
a 7.oldalon, illetve ellenőrizd, hogy a megfelelő kamera illesztőprogram van-e
telepítve PIXIO robotra. Ezt a 9.oldalon lévő leírás szerint tedd meg.

1.Tekerd fel a robotot az állványra, aminek 3/8”-osanak kell lennie.

2

3

2. Tekerd fel a kamerát a robotra vagy okostelefont/tabletet is használhatsz egy
megfelelő átalakítóval egy ¼-es csavarral a PIXIO roboton.
3. Ha a megfelelő kamera modellt használod a hozzá való kábellel
csatlakoztathatod a PIXIO robothoz. 3 különböző típusú kábelt használhatsz a
kamera fajtájától függően.

MULTI cable

AV/R cable

1

Jack Ø2.5mm cable

4.
Egy Multi kábel jár a csomagodhoz. De ha ez nem megfelelő akkor
rendelhetsz AV/R vagy 2,5mm-es Jack dugót is hozzá webshopunkból. www.
selfyacm.hu/shop

11

A jeladók beállítása
A robot az óra pozícióját a jeladók segítségével képes meghatározni kültéren és beltéren egyaránt.
Miután felcsavartad a mini háromlábú állványokra a jeladókat, kapcsold be az összes jeladót a rajtuk
található gombbal. (a zöld lámpa ki fog rajtuk gyulladni, ha bekapcsoltak)
Az első jeladót olyan messzire tedd a kamerától, amennyire csak lehetséges (de 100 méternél ne legyen
messzebb). Ezáltal biztosíthatod a követési funkció pontosságát, mikor a robot jobbra és ballra mozog.
Helyezd a PIXIO robotot, és a három jeladót abba a térbe, amit szeretnénk filmezni, úgy, hogy a kettes
számú jeladó az 1-es számú jeladótól ballra helyezkedjen el. (minden jeladó hátulján megtalálod a jeladó
számát) A hármas számú jeladót a jobb és bal oldalára is elhelyezheted a többi jeladónak.

2

A kettes számú jeladó a
robot szemszögéből nézve
az 1-es bal oldalán legyen

Az 1-es számú jeladót olyan
1
messze tegyük a robottól
amilyemn messze lehet

3
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Az 1-es számú jeladót
olyan messze tegyük a
robottól amilyemn messze

1

A
kettes
számú
jeladó
a
robot
2
szemszögéből nézve
az 1-es bal oldalán

3

A jeladókat sokféleképpen elhelyezheted, de ahhoz, hogy a legjobb minőségben tudjon a PIXIO rendszered
működni érdemes betartani az alábbi konfigurációs szabályokat:
• Ellenőrizd, hogy a jeladók között, valamint a robot és a jeladók között ne legyen
semmilyen nagyméretű akadály. (például fal)
• Tedd a robotot, a jeladókat minimum 20-30 cm távolságra a faltól, illetve
nagyméretű fém tárgyaktól. Zavarhatják még nagyméretű elektronikus
transzformátorok vagy erős antennák stb. az eszköz által kibocsátott jelet.

Optimális
beállÍtás

Rossz beállÍtás

• A legjobb magasság a jeladóknak a földtől számított 1-2 méter távolság. A 3
jeladónak érdemes azonos távolságra lennie a földtől. Ezen felül merőleges
vonalba érdemes elhelyezni őket.
• A jeladók közti távolság és a robot és a jeladók közti távolság ne legyen több
mint 100 méter.
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Start tracking
Kapcsold be a kamerádat.
Állítsd be az állványt, hogy a kamera vízszintesen álljon. Ezután a
kamera dőlés szögét kell beállítanod a roboton található csavar
tekerésével.
Ellenőrizd, hogy az óra ki van-e kapcsolva. Kapcsold be a PIXIO
robotod a hátulján található bekapcsoló/ power
b u t t o n
gombbal így a zöld fény felgyullad a
roboton.

unscrew to
decrease the TILT
angle

screw to increase
the TILT angle

Az állvány forgatásával vagy a roboton található turn left/turn right gombbal irányítsd a kamerát az első
jeladóra, hogy a jeladó a kép közepére kerüljön. Ami fontos, hogy pont középen legyen a jeladó se, jobbra
Beacon

se balra ne legyen túl nagy a tér. Használd a ZOOM funkciót, hogy növeljük kamerád pontosságát. Az 50
cm-es pontosság már kielégítő.
Ne mozdítsd el a kamerát ebből a pozícióból.
Kapcsold be az órát: nyomd meg rajta az
indító (ON) gombot amíg a zöld fény el nem kezd
világítani. A rendszernek szüksége van kb.
10-30 másodperce amíg elindul. Amikor az órán található led fény elkezd szabályosan villogni a rendszer
üzemképessé vált és a robot elkezdi követni az órát.
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Felvétel elindítása/leállítása
1.	

Ha támogatott kamerát használsz

A LED lassan villog: a felvétel
nincs elindítva

Elindíthatod a felvételt egy rövid gombnyomással az órádon. Ebben az esetben
ne nyomd meg a REC gombot a kamerádon.
Amikor a kamerád vesz téged az órádon lévő zöld fény világítani kezd.
A zöld fény lassan kezd villogni, amikor megállítod a felvételt. Némi késés
előfordulhat a felvétel elindulásában és megállításában, ha a kamerád
éppen zoom-ol. Ebben az esetben az órán található zöld fény gyorsan
kezd villogni, amíg a robot fel nem tudja dolgozni a kapott parancsot.

2.	

Ha nem támogatott kamerát használsz:

Ha olyan kamerát használsz, amit nem támogat a robotod, akkor egyszerűen
nyomd meg a kamerádon a felvétel gombot.

MEGJEGYZÉS

A LED zölden világít:
A felvétel el van indítva

1. A támogatott eszközök listáját megtalálod honlapunkon. www.selfyacm.hu/tám.
eszk. . Amennyiben nem támogatott eszközt szeretnél használni megteheted,

de így az automatikus zoom és a távoli irányítás funkciók nem fognak
működni.
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Using PIXIO App
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Hogyan használd a telefonod vagy a tableted PIXIO
Használhatod a PIXIO robotodat a saját okos telefonoddal, ha összekötöd őket bluetooth-al, és
a „Pixio_Remote” applikációval.

Hogyan csatlakoztasd az okostelefont vagy tabletet a PIXIO robotodhoz:
Kapcsold be a robotot aztán röviden nyomd meg a robot hátulján a következő
gombot: A
kék fény gyorsan kezd villogni. Egy percen belül a robotod készen áll, hogy csatlakoztasd hozzá a
telefonodat..
> Aktiváld a bluetooth-t a telefonunkon
> Indítsd el a „PIXIO_Remote” applikációt
> Kapcsolódj a 0. bot nevű eszközhöz az applikációban található

gomb segítségével.

MEGJEGYZÉS

A fenti lépéseket követve számtalan kiegészítő robotot tudsz csatlakoztatni az applikáció segítségével az
okostelefonodhoz.

1. 1. Azokat az extra robotokat, amiket még nem csatlakoztattál a kiszolgáló/extra roboton találhat
bekapcsoló gomb rövid megnyomásával, azokat az applikáció segítségével nem tudod elindítani ezek az
applikációban egy külön eszközként fognak megjelenni.
2. Az okostelefon/tablet korlátozás következtében csak egy darab extra robotot fogsz tudni csatlakoztatni
az applikáció segítségével. (a fő robot mindig kapcsolatban marad) A többi robot
között a jelel tudsz
váltogatni. Ha ezt megnyomod az applikációban.
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Hogyan használd az applikációt távoli vezérlőként
Felvétel elindítása/leállítása: Amikor a távoli vezérlő össze van kapcsolva az óra által küldött felvétel
parancsot az eszközöd elutasítja az óra a következő módon villog:
Használd a

gombot az applikációban, hogy elindítsd vagy megállítsd a felvételt a kamerádon.

Automatikus zoom: nyomd meg a
hogy módosítsd a képméretet, amit a zoom befoglal.
Manuális zoom-lás: nyomd meg a
hogy módosítsd a képet, amit kamera felvesz. Manuális
zoom módban a kamera NEM FOGJA automatikusan használni a zoom-ot.
Automatikus követés: A robot automatikusan követi az órát.
Manuális követés: Használd a csúszkát
ballra.
Fényesség: Használd a csúszkát hogy
órák fény erejét.

hogy elfordítsd a kamerát jobbra vagy

növeld vagy csökkentsd a jeladók illetve az

Megjegyzés:

A PIXIO által követendő óra kiválasztása: Minden robot menüjében nyomd,
hogy kiválaszthasd melyik órát kövesse a robot.

A távoli vezérlés funkció hatósugara függ a telefon készüléked típusától. Álltalában 50 méter
távolságról működnek hibabiztosan a készülék bluetooth funkciói.
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Több felhasználós mód:

MEGJEGYZÉS

Kapcsolj össze egy vagy több órát egy vagy több robottal
(ha csak egy órát használsz egy robottal ezt a fejezetet figyelmen kívül hagyhatod)

A több felhasználós mód a v2.0-ás illesztőprogramnál frissebb programmal használható. Bizonyosodj
meg róla, hogy minden eszközödet frissítetted.
www.selfycam.hu ilessztőprogram
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Az összekapcsolás menete: Kapcsold össze az eszközeidet (a
robotot, az órákat és a jeladókat)
1.	

Az összekapcsolás menete

- Ha egy darab robotod van és több órád a robotod lesz az úgynevezett mester robot.
- Ha több robotod van ki kell egyet választanod mester robot.
Filmezés közben a mester robotodnak mindig bekapcsolva kell lennie. A mester robot
gyűjti a többi robottól az adatokat ezáltal működésbe lép a több felhasználós üzemmód.
Ellenőrizd, hogy kikapcsolva legyen minden eszközöd (a robotok, az óra és a jeladók).
Nyomd meg és tartsd nyomva a zoomIN gombot a mester roboton, közben röviden

1. Nyomd meg
ZoomIN gombot
3. Engedd el a zoom
IN gombot ha a
zöld és a piros fény
egyszerre elkezd
villogni.

nyomd meg a bekapcsoló gombot.
Engedd el a zoomIN gombot ha a zöld és a piros fény egyszerre elkezd villogni.
Így belépett a mester robotunk az összekapcsolás üzemmódba és a zöld fény a következő
módon fog villogni kettőt villan utána szünet utána újra kettőt
ne
kapcsold ki a mester robot miközben a többi eszközt csatlakoztatod hozzá.
Legalább egy órát és három jeladót kell csatlakoztatod a mester robothoz. 15 „szolgáló”
robotot tudsz egyidőben a mester robotodhoz kapcsolni és 16 embert tudsz ezáltal
egyidőben filmezni.

2. Röviden nyomd
meg a POWER ON
gombot
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2.	 Hogyan kapcsoljuk össze az eszközeinket (az órák, robotok és jeladókat) a
mester robottal?!
A mester robotnak összekapcsolás üzemmódban kell lennie miközben csatlakoztatjuk hozzá a többi
eszközünket. A csatlakozási üzemmódról az előző fejezetben írtunk.
Hogy összekapcsoljuk az eszközöket (szolgáló robot, óra vagy jeladó) indítsuk el az eszközt úgy, hogy 1
méternél közelebb legyen a mester robothoz. A zöld fény a csatlakoztatni kívánt eszközön egymás után
négyet fog villanni utána szünet és újra négyet, ha az első négy villanás megtörténik az eszköz már
csatlakozott is a mesterhez.

MEGJEGYZÉS

Újra kell indítanod az összes eszközt mielőtt elindítanád a követő üzemmódot.

legalább egy órát és három jeladót kell csatlakoztatnod a mester robothoz mielőtt megkezdenéd
a követést.

Az összekapcsolás el lesz mentve a további használatokhoz.

3.	

Hogyan ismeri fel a szolgáló robotokat a mester robot?!

Mielőtt elkezdenénk a követés módot a szolgáló robotokon a piros és a zöld fény váltakozva fog villogni.
A mester roboton kizárólag a zöld fény fog villogni.
21

Több felhasználós üzemmód
1.	

Több óra követése egyszerre

Az összes eszközt, amit használni akarsz egyszerre kell csatlakoztatnod, hogy a több felhasználós üzemmód
megvalósulhasson ahogy azt „Az összekapcsolás menete” című fejezetben a 20. oldalon leírtuk
Kapcsold ki az összes órát. Kövesd a PIXIO beállítási utasításait, a követés elindításáig (11.oldalon). A PIXIO
robotunk az első bekapcsolt órát fogja követni.
Ahogy elindult az első óra követése, kapcsold be a többi órát is a rajta található bekapcsoló gombbal
. A zöld fény az összes órán elkezd villogni. a villogás lassú, ha nincs távoli vezérlés csatlakoztatva az eszközhöz.
A robot azt az órát fogja filmezni, amelyiket legkésőbb kapcsoltál be. Átkapcsolhatsz az órák között a PIXIO
távoli vezérlés applikációval is filmezés közben a telefonod segítségével (lásd. 17.oldalon).
Ha nincs távoli vezérlés csatlakoztatva nyomd meg a
gombot azon az órán, amit szeretnél filmezni. Az
órán található fény végig zölden fog világítani, amíg filmezve van. Ahhoz, hogy megállítsd a felvételt nyomd
meg újra az órán a
gombot. A zöld fény villog, amikor a kamera nem készít felvételt.
Villog a fény
az óra működik/ a felvétel nem

A fény nem ég,
Ki van kapcsolva

A fény világít,
Az óra megy
A felvétel is megy
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2.	

Több robotos felvétel mód

Az összes eszközt, amit használni akarsz egyszerre kell csatlakoztatnod, hogy a több felhasználós üzemmód
megvalósulhasson, ahogy azt „Az összekapcsolás menete” című fejezetben a 20. oldalon leírtuk
Az összes robotnak az első számú jeladóra kell néznie mielőtt bekapcsolnád az első órát és megkezdenéd
a követést.
Kapcsold be az összes jeladót a

gombbal. Akkor jó, ha a zöld fény felgyullad rajtuk.

Helyezd el a PIXIO robotodat és a három jeladót abba a térbe, amit filmezni szeretnél. Úgy, hogy a 2-es
számú jeladó a bal oldalán legyen az 1-es számú jeladónak, a mester robot szemszögéből. A 3-as számú
jeladó lehet a jobb vagy bal oldalán is a többi jeladónak. A robotok és a jeladók nem lehetnek egymástól
messzebb mint 100 méter.

Slave
robot

jeladó n°1

Jeladó n°2
Jeladó n°3

A
mester
robot
szemszögéből
a
kettes
számú
jeladónak az 1-es
ball
oldalán
kell
elhelyezkednie

Master
robot

Az eszközök közti maximális
távolság 100 méter lehet.
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Kapcsold be a kamerát
Ellenőrizd, hogy minden óra kikapcsolt állapotban legyen. Kapcsold be a PIXIO robotokat úgy, hogy két
másodpercig nyomva tartod rajta a
bekapcsoló gombot.
Az állvány forgatásával vagy a roboton található gombok
segítségével
helyezzük az összes
kamera képernyőjének közepére az első számú jeladót.
Fontos, hogy pont a képernyő
közepére kerüljön a jeladó. Használd a manuális zoom-ot, hogy teljesen precízen tudd beállítani a rendszert.
50 cm-es pontossággal elég beállítani.
A PIXIO használatra kész!
Maradj a helyszínen és kapcsold be az órát úgy, hogy két-három másodpercig nyomva tartod a
bekapcsoló gombját. A rendszernek szüksége lesz 10-30 másodpercre, hogy befogja a jelet. Ahogy az órán
található LED elkezd szabályosan villogni megtörténtek a szükséges beállítások a robot ezután követni fogja
az órát.
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További trükkök a PIXIO-hoz

25

Hogyan érjünk el kevesebb töltéssel több
üzemórát?
1.	

Használjunk Power bank-ot

A robotod és jeladói úgy lettek kitalálva, hogy töltés közben is működjenek. Ezáltal,
ha csatlakoztatsz hozzájuk egy külső energiaforrást (Power Bank-ot) növelheted a
PIXIO rendszer autonómiáját. Egy Power Bank, ami 3000 mAh akár 4-5 órával képes
megnövelni a használati időt.

2.	

Csatlakozz a hálózatra

> A jeladókhoz használj 3 Micro usb
töltőt, ami minimum 5V DC-os, 700
mA.
> A PIXIO robotodhoz használj micro
USB töltőt, ami 5V DC, 2A.

Power 5V DC,
700mA min
(Nem szériatartozék)

Power 5V DC,
2A min
(1 db széria tartozék)
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Kamera beállítások
Fontos, hogy bekapcsoljuk az ((anti-vibration)) funkciót a kamerán. Ezt a Sony kamerán steadyshot-nak
nevezik. Lényeges, hogy deaktiváld a digitális zoom funkciót. Attól függően, hogy milyen képbeállításokat
preferálsz ellenőrizd az összes paramétert úgy, mint képarány, képminőség.
Legyél óvatos az energia takarékos üzemmóddal, mivel ez a funkció kikapcsolhatja a kamerát, ha éppen
nem filmezel vele.

Hogyan csatlakoztass egy nehéz kamerát?!
Lezárhatod a billentő tengelyt két csavar meghúzásával. Használj hatszögű csavarhúzót, amelynek 2,5mm
az átmérője. A meghúzás ereje ne haladja meg a 2Nm nyomatékot. Lazítsd ki a csavarokat, ha újra szeretnéd
a dőlési szöget állítani.
Használhatsz egy hosszabb gyorskioldó kamera csatlakoztató egységet, hogy előrébb hozd a kamerád
súlypontját megakadályozva ezzel, hogy hátra billenjen..

Húzd meg a két
csavart !

Használj hoszabb
gyorskioldó kamera
csatlakoztató egységet
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Filmezés egy magasabb helyről
PIXIO rendszerrel tudsz egy magasabb pontról is filmezni. Csak állítsd be a dőlésszögét a kamerádnak a
robot hátoldalán található csavar segítségével. A lenti ábrán bemutatjuk, hogy milyen távolságra érdemes
helyezni a kamerát a felvenni kívánt helyszíntől. A megfelelő beállításokkal az auto zoom rendszer gond
nélkül követni fog.

A legjobb beállítások függenek a helység kialakításától, az auto zoom mértékétől és a felvenni kívánt
kerettől. Tehát nincsen speciális vagy szabályszerűen kötelező beállítás.
28

Konferenciák, ceremóniák, oktató termi speciális beállítások

29

Hogyan csökkentsd a forgási tengely méretét (hasznos lehet, ha
egy külső eszközt csatlakoztatsz a robotodhoz)?
Ha szükség lenne rá, hogy egy külső eszközt csatlakoztass a PIXIO rendszerhez (például egy élő közvetítéshez
szükséges eszközt, töltőt, stb.) könnyedén beállíthatod a robotod forgási tengelyének mértékét a PIXIO
„távoli vezérlés” applikáció segítségével. A 360 fokos forgástengelyt +- 180 fokosra lehet módosítani így az
eszköz nem tekeri fel magára a hozzá csatlakoztatott kábelt.
Hogy beállíthasd ezt, indítsd el a PIXIO távoli vezérlés applikációt okostelefonodról vagy a tabletedről. (A
16.oldalon le van írva).
► click on «Settings»
					

► Disable the option 		
-- 360 Degree Endless --

► Validate by pressing «OK»
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Technikai információk
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Ledek leírása
Beindítási procedúra
LED állapota

Leírás

LEDek kikapcsolva

A robot kikapcsolva

a zöld LED lassan villog

A mester robot betölt

A zöld és a piros LEDek felváltva villognak

A szolgáló robot betölt

Követés
LED állapota

Leírás

A zöld LED lassan villog

A kamera standby üzzeódban van (nem vesz fel)

A zöld LED gyorsan villog

Az óra utasítást adott a felvétel: indítására/leállításra

A zöld fény ég

A kamera felvesz

töltés
LED állapota

Leírás

A piros LED világít

A robot újratölt

A piros LED villog

A töltés véget fog érni

A piros fény nem ég

Az elemek feltöltve
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frissítési eljárás
LED állapota

Leírás

A piros lámpa villog

A robot frissítés üzemmódban van

A piros LED világít

A robot frissítés üzemmódban van, de nem tudja
beolvasni az ((update.mnp)) fájlt.

A zöld fény gyorsan villog a piros pedig lassan

A robot éppen frissít

A piros LED lassan villog (a fenti lépések után)

A frissítés kész

Távoli vezérlés
LED állapota

Leírás

A kék LED ki van kapcsolva

Bluetooth ki van kapcsolva

A kék LED gyorsan villog

A robot készen áll a párosításra

A kék LED lassan villog

A robot már kapcsolódott a vezérlőhöz, azonban
a távoli vezérlő még nem.

A kék LED világít

A távoli vezérlés működik
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követés
LED állapota

Leírás

LEDs kikapcsolva

Az óra kikapcsolva

A zöld LED lassan villog

Az óra be van kapcsolva, de a felvétel nem
megy

A zöld LED gyorsan villog

Az óra utasítást küldött a felvétel elindítására

A zöld LED be van kapcsolva

A kamerán a felvétel elindult

tarós zöld fény és gyors villogás

A vezérlő csatlakozott a robothoz

recharging
LED állapota

Leírás

A piros LED ég

Az óra tölt

A piros LED villog

Az újratöltés befejeződik

A piros LED elalszik

A töltés befejeződött

Frissítési folyamat
LED állapota

Leírás

A zöld LED lassan villog

Az óra fejlesztés üzzemódban van

A zöld LED gyorsan villog

Az óra éppen frissíti magát

A zöld LED ég

A frissítés készen van
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Követés
LED állapota

Leírás

LEDek nem világítanak

A jeladók ki vannak kapcsolva

A zöld LED világít

A jeladó be van kapcsolva

Töltés
LED állapota

Leírás

A piros LED világít

A jeladó újratölt

A piros LED villog

A jeladó töltése kész

Kialszik a piros LED

Az elemek fel vannak töltve

Frissítési folyamat
LED állapota

Leírás

A zöld LED lassan villog

A jeladók frissítés üzemmódban vannak

A zöld LED gyorsan villog

A jeladók frissítenek

A zöld LED világít

A frissítés kész van
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Specifikáció
Kültéri és beltéri használatra
PIXIO rendszer ugyanúgy követi az órát kültéren és
beltéren egyaránt.

Szállítása
Rendkívül könnyen elcsomagolható. Ajánlunk hozzá
22*10*15 cm-es fotós táskát.

Hatótáv
330ft (100m)

Több felhasználó
PIXIO rendszereddel akár 16 embert is filmezhetsz egy
időben. Akár 16 robotot is összeköthetsz egyidőben.
Azonban egyszerre maximum 3 órát képes egy rendszer
követni. 16 robot összekötése esetén is. Ez azt jelenti,
hogy különböző robotok gyakran ugyanazt az órát fogják
követni.

Automatic ZOOM
Minden támogatott kamerával www.selfycam.hu/
kamerák más eszközzel csak fix zoom.
Felvétel indítása az óráról
Csak támogatott kamerával
Forgás
Horizontálisan 360 fokban, vagyis végtelenül.
120 fokot képes fordulni másodpercenként (ez 72km/óra
10 méteren) Vertikális állítás manuálisan lehetséges.
Kompatibilis kamerák 2,5 kg súlyig ajánlott.
Kompatibilis kamerák
2,5 kg súlyig ajánlott.
Motor hangja
Rendkívül halk motor. Ezáltal szinte
hangfelvevővel együtt lehet használni.
Súlya:
Az óra 50g. a Robot súlya 550 g

bármilyen

Üzemidő
A PIXIO robot közel 4 órát, az órák 3-at, a Micro jeladó
egységek kb. 3órát képesek működni egy töltéssel. LiIon elemek. Minden töltő eszköz a csomag részét képezi.
Az órákhoz egy vezeték nélküli töltő egység, robothoz,
és a Micro-jeladókhoz egy standard USB töltő tartozik.
A robotod és a Micro jeladók csatlakoztathatóak a
hálózathoz ezáltal fix helyre telepítve akár hónapokon
át használhatod őket. Növelheted eszközeid üzemidejét
(autonómiáját) külső „power bankok” csatlakoztatásával
pl. egy 10 000 mAh külső eszközzel, amivel 5-10 órával
megnövelheted működésének idejét.
Gyári garancia
2 év
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Több információ az elemekről
A Robot az órák és a jeladók mind Lítium-Ion elemmel vannak ellátva, amiket használat előtt fel kell tölteni.
Ha az eszközök teljesen le vannak merülve kb. 2 órán át kell tölteni őket. Egy töltéssel a robot akár 3-4 órán
át tud működni. Az órák és a jeladók 2-3,5 óra között bírnak egy töltéssel.
1.

Az elemek töltési kapacitása függ a használat típusától és az elemek korától

2.
A Lítium-Ion elemek tipikusan 300-500 töltést bírnak életük során, és kapacitásuk kb. 80%-ra csökken
300 töltés vagy 1 év használat után.
3.
A nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérséklet negatívan befolyásolhatja az elemek
teljesítményét. Az elemeket érdemes ezért 10 és 30 fok közötti hőmérsékleten tartani.
4.
Ha hosszabb ideig nem használod PIXIO eszközöd az elemeket érdemes 40-60%-ra feltölteni
kéthavonta.
5.
Hogy elkerüld a véletlen lemerülést miután feltöltötted az eszközöd kapcsold be és kapcsold ki
mielőtt eltennéd.
Az elemek természetes romlására és a használatból fakadó romlásra a garancia nem terjed ki.
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Gy.I.K.
Milyen állványra lesz szükségem?
Olyan állvány szükséges, aminek 3/8-os a csavarja. Ez
nagyobb, mint az átlagos ¼-es csavar, ami a legtöbb
kamerához szükséges. Ne használj olyan állványt, aminek
van „fej” része mert ezzel rossz stabilitást fogsz elérni és
ezeknek ¼-es csavarja van.
Bedughatom a fali csatlakozóba a PIXIO robotomat és
a Micro jeladókat? Működni is fognak, vagy csak tölteni
tudom így őket?
A PIXIO és a Micro jeladók is képesek töltés közben
működni. Ez a megoldás kitűnő lehet, ha egész nap
szeretnél filmezni. Ehhez azonban fix helyet kell biztosítanod
az eszközeidnek.
A PIXIO-ónak automatikus a „tilt” -je?
A PIXIO robotnak manuálisan beállítható a vertikális dőlési
szöge, vagyis a „tilt” -je. A legtöbb sík terepen végezhető
tevékenység kamerázásához ugyanis nincs szüksége
automatikus tilt-re. Példaként nézd meg ezt a videót,
ahol egy stadion székei közül készítünk felvétel a PIXIO
segítségével.
www.idekattints.hu
Lehetséges élő közvetítést csinálni a PIXIO által rögzített
videófelvételből?
Igen! A kamerádon található HDMI csatlakozó segítségével

összekötheted számos élő közvetésre alkalmas eszközzel
a PIXIO rendszered. Számos kamerának van olyan
opciója, amivel közvetlenül tudsz élő adást közvetíteni az
okostelefonod segítségével.
Milyen típusú bemenetnek kell lennie a kamerámon,
hogy az óráról tudjam irányítani a felvételt és hogy a
PIXIO robot automatikusan zoomolással kövesse az órát?
A kamera bementet „Multi”-nak „LANC”-nak vagy „A/VR”-nek ez a modelltől függ. A kompatibilis modellek
listáját megtalálja a weboldalon a többi modell nem
kompatibilis. Vannak természetesen olyan modellek
melyek másolatai az eredetinek, ezek nincsenek a listán
ezekről bátran kérdezz minket.
Nekem DSLR-em van ez kompatibilis a PIXIO-val?
Bármilyen DSLR csatlakoztatható a PIXIO-ra. Azonban
a DSLR-ek nem képesek a motorizált zoom kezelésére.
Tehát a zoom fix marad. Legyünk óvatosak, mivel a DSLRek nem rendelkeznek autó fókusz üzemmóddal ezáltal a
kép homályos lehet.
Hol tudok olyan mechanikus interfészhez jutni mellyel az
okostelefonomat és a tabletemet hozzá csatlakoztathatom
a PIXIO rendszeremhez?
Webshopunkból megrendelheted az okostelefon és
tablet tartót a következő linken eléred: www.idekell.hu
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Tablettel és okostelefonnal is képes lehetek automatikus
zoom-olásra a PIXIO rendszerével?

Használhatom a PIXIO rendszert fém falakkal rendelkező
épületben is?

Igen! Csak meg kell venned a szükséges applikációt, ami
a webshopunkról elérhető www.ittmegveheted.hu

Igen! Csak arra figyelj oda, hogy ne rakd a jeladókat túl
közel a fém falhoz. Pár centiméter távolság már elegendő
lehet.

Lehetséges, hogy használjam a kamerám HDMI
bementét miközben a PIXIO rendszere működik? Például
streameléshez vagy felvételhez?
Lehetséges használni a kamera HDMI csatlakozóját
miközben a PIXIO rendszere csatlakoztatva van, mivel
a PIXIO multi, LANC vagy A/V-R csatlakozót használ az
automatikus zoom irányításához.
ISzükséges bármilyen manuális mérést végeznem
azügyben, hogy a jeladókat megfelelő pozícióba tudjam
elhelyezni?
Nem. Ez úgy működik, mint a GPS: Nem kell tudnod az
összes szatellit pontos helyzetét ezek automatikusan
beállítódnak. Helyezd el a három jeladót a felvenni kívánt
tér körül kapcsold be őket és kész.
Kell valami extra dolgot beállítanom a jeladókon ha
kilépek abból a térből amire beállítottam őket?
Nem. Bármikor elhagyhatod azt a teret, ami köré
elhelyezted a jeladóidat a rendszer követni fog téged.
Természetesen, ha túl messze mész a kamera elveszít téged,
de egyből meg is talál, ha visszatérsz a hatósugarába.

Használhatom a PIXIO robotot a három jeladó nélkül is?
A három könnyen felszerelhető jeladó biztosítja a PIXIO
rendszer pontos és alkalmazkodó képes működését akár
100 méter távolságból. Ez a három jeladó teszi a PIXIO
rendszerét a világon egyedülállóan pontos technológiává.
A három jeladó másodpercenként 10 alkalommal küld
jelet a robotnak az óra helyzetéről. Ez magyarázza, hogy
miért is olyan fontos a használatuk.
Milyen hosszan lehet használni a jeladók elemeit? Mit
tegyek, ha hosszabb ideig szeretnék filmezni?
A jeladók elemei körülbelül 3 órát bírnak. Ha hosszabb
ideig
szeretnénk
filmezni
használhatunk
például
„power bankokat” (ezek nem részei a csomagnak).
Csatlakoztassuk őket a jeladókhoz, és készen is vagyunk.
Mi a maximum és minimum működési hőmérséklete a
PIXIO rendszerének?
Mint minden elektronikusan működő eszköz elméletben a
PIXIO működése sem garantált 0 °C alatti hőmérsékleten és
40 °C felettin sem. A valóságban már évek óta használják
rendkívül hideg klímával rendelkező országokban gond
nélkül ezt a rendszert ilyen például: Kanada, Svédország,
Izland, Norvégia vagy Finnország. A laborunkban -18 °C
teszteltük a működését.
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Megjegyzés

Problémamegoldás
Javasoljuk, hogy mikor szükséges frissítsd a PIXIO illesztőprogramját ezzel sok problémát kiküszöbölhetsz. Keresd
a teljes frissítési procedúra leírását a 7. oldalon.

PROBLÉMA

Követés
OK

Megoldás

Helyezd el a robotot és a jeladókat a 12.
oldalon található ((micro jeladók elhelyezése))
A PIXIO robot nem kezdi el követni az órát A robot, az óra és a jeladók nem megfelelően című fejezet leírása alapján, és indítsd újra
pedig az órán található zöld fény szabályosan kezdik meg a rádió kommunikációt egymás a rendszert. Ha a rendszer nem indul el 20
villog.
között.
másodpercen belül tartsd a fejed fölé az órát,
amint a követési funkció elindult leengedheted
a kezed.
A PIXIO robot nem kezdi el követni az órát
pedig az órán található zöld fény szabályosan Az óra fejlesztő módban indul el.
villog.

Kapcsold úgy be az órát, hogy addig tartsd
nyomva rajta a gombot, amíg a zöld fény
el nem kezd világítani, amint ez megtörtént
azonnal elengedheted a gombot.

A PIXIO robotunk nem kezd el követni a zöld és
a piros fény felváltva villognak rajta.

Kikapcsolt állapotban nyomd meg és
tartsd nyomva a bekapcsoló gombot 13
másodpercig, amíg kizárólag csak a zöld fény
kezd villogni. Ha elkezd villogni elengedheted
a gombot.

A robotunk szolga funkcióba van kapcsolva
.(lásd a 21. oldalon)

A PIXIO robotom mindig ellentétesen mozog,
Rosszul vannak elhelyezve a jeladók.
mint ahogy kéne neki.
Néha rezeg a robot vagy túl gyorsan, illetve
lassan mozog.

A robot szemszögéből nézve a kettes számú
jeladót mindig az 1-es számú ball oldalára
kell elhelyeznünk. Kövesd az utasításokat a
12.oldalon ((micro jeladók beállítása)) és
indítsd újra a rendszert.

Túl nagy a távolság és/vagy a külső eszközök Kövesd az utasításokat a 12.oldalon ((Micro
megzavarják a rendszert.
jeladók beállítása)) és indítsuk újra a rendszert.
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PROBLÉMA

Követés
OK

A PIXIO kis távolságra jól működik, de ha
A rádió kommunikációs zavara.
távolabb kerül az óra megzavarodik.

A kamera állandóan az oldalamat veszi fel.

PROBLÉMA

Megoldás
1. Ellenőrizd, hogy a jeladók nincsenek-e a
földön! Ezeknek legalább 1-2 méter távolságra
kell lenniük a talajtól.
2.Kövessük az utasításokat a 12.oldalon ((Micro
jeladók beállítása)) és indítsuk újra a rendszert.

1.Indítsd újra a rendszert, és ellenőrizd, hogy az
1-es jeladó megfelelően a kamerázni kívánt
Az 1-es számú jeladó nincs megfelelően a keret közepén található-e mielőtt bekapcsolod
kamerázni kívánt keret közepén, az óra indítása az órát. Ellenőrizd, hogy maximális-e távolság
elött és/vagy az 1-es számú jeladó sokkal az 1-es jeladó és a kamera között, vagyis, hogy
közelebb van a kamerához, mint az a tér, lehető legmesszebb helyezkedik-e el a térben.
amiben a felvételt kívánjuk végezni és/vagy a (fél távolság a minimum)
robot nincs eléggé rátekerve az állványra.
2.Ellnőrizd, hogy a robotot megfelelően
rácsavartuk-e az állványra.

ZOOM/felvétel
OK

1. a kamera nem megfelelően van
Nem tudok elkezdni felvételt az óra
csatlakoztatva
megnyomásával, valamint a zoom nem
2. a robot nem a te kamera modelledhez van
automatikus.
beállítva.

MEGOLDÁS
1.Csatlakoztasd újra mindkét oldalt a kamera
kábelét.
2.Frissítsük a kameránk paramétereihez a
robotunkat. Lásd a 7.oldalon.
töltsük fel újra a kameránk elemeit

A felvétel automatikusan megáll vagy a felvett a kamerádnak lemerült az akkumulátora, vagy
anyagot a kamera kis részekre bontja.
megtelet a kamera memóriája.

Formattáld a microsSD kártyáját a kamerádnak
(a kamera menüjében.)
Formattáld a kamerád külső memória egységét
(ha van ilyenünk)
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PROBLÉMA
a Felvétel automatikusan megáll

ZOOM/felvétel
OK
A felvételt a kamerán található felvétel/REC
gombbal indítottad el.

Újratöltés
OK

PROBLÉMA

MEGOLDÁS
A PIXIO rendszere nem úgy lett kitalálva, hogy a
kamera REC gombjával indítsd el a felvételt. A
felvétel elindításához és leállításához használd
a PIXIO órát vagy a távoli vezérlés applikációt.

MEGOLDÁS

1. Ellenőrizd, hogy nincs-e feltöltve teljesen az
óra
2.Ellőnirizd, hogy az órád megfelelő oldala
vagy már fel vannak töltve az óra elemei, vagy
Az óra nem tölt (a piros lámpa nem kezd el
néz-e a töltő felé (az az oldal a megfelelő,
nem megfelelően helyezted az órát a töltő
világítani)
amin nincsenek jelzések)
egységre.
3. Ellenőrizd, hogy az órád közvetlenül képes
érintkezni a töltővel
A robot vagy a jeldók nem töltenek (a piros
Az elemek teljesen fel vannak töltve
lámpa nem villan fel)

Ellenőrizd, hogy az elemek nincsenek-e teljesen
feltöltve (a piros lámpa nem villan fel, ha az
elemek teljesen fel vannak töltve)

A robot lemerül miközben ki van kapcsolva

Hogy elkerüld, hogy a robotod lemerítse magát
a következőt kell tenned: Húzd ki a robotot
miután feltöltött kapcsold be pár másodperce,
utána kapcsold ki, és úgy tedd el.

A robot önkiürítő
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PROBLÉMA

Frissítő program telepítése/kamera paramétereinek elmentése
OK
MEGOLDÁS
1.Ellenőrizd a Micro-SD kártyádat, hogy FAT32
formátumban van-e.
2.Ellenőrizd, hogy a file a főkönyvtárban
található-e és nem egy alkönyvtárban

Nem tudom frissíteni a rendszeremet (a piros
lámpa égve marad)

A PIXIO robot nem tudja olvasni a file-t

3.Ellenőrizd, hogy a micro-sd kártyád a
robotban megfelelő helyen van-e és véletlenül
nem a kamerába tetted-e.
4.Ellenőrizd, hogy a file neve nem tartalmaz-e
….1 vagy …2 számokat a file nevének
végén vagy nincs-e duplán a kiterjesztés
megnevezése (update.mnp.mnp) ha így van
nevezd el újra a file-t update.mnp-re vagy
update-re ha a számítógéped nem támogatja
a kiterjesztett programot.
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PROBLÉMA

Frissítő program telepítése/kamera paramétereinek elmentése
OK
MEGOLDÁS
1. Ellenőrizd a micro-SD kártyádat, hogy FAT32
formátumban van-e.
2. Ellenőrizd, hogy a file a főkönyvtárban
található-e és nem egy alkönyvtárban

Nem tudom frissíteni a kamera paramétereit.
a PIXCAM.cfg nem akar magától eltűnni a A robot nem tudja olvasni a file paramétereit.
memória kártyáról frissítési procedúra végén.

Nem tudom lementeni a PIXCAM és/vagy a
frissítő programokat a micro sd kártyámra
A frissítés után a
üzemzavarai lettek

PIXIO

3. Ellenőrizd, hogy a micro-sd kártyád a
robotban megfelelő helyen van-e és véletlenül
nem a kamerába tetted-e.
4. Ellenőrizd, hogy a file neve nem tartalmaz-e
….1 vagy …2 számokat a file nevének végén
vagy nincs-e duplán a kiterjesztés megnevezése
(PIXCAM.cfg.cfg) ha így van nevezd el újra a
file-t PIXCAM.cfg-re vagy PIXCAM.cfg-re ha a
számítógéped nem támogatja a kiterjesztett
programot.

A micro-sd kártyád írás védett

Távolítsd el az írásvédelmi funkciót a memória
kártyád beállításai közül

rendszeremnek Nem frissíttetted az összes eszközödet (a
robotot, az órát és a 3 jeladót)

Frissítsd az összes eszközt (a robotot, az órát és
a 3 jeladót) a legfrissebb illesztő programmal.

PROBLÉMA
A kék LED ((Bluetooth)) nem kapcsol fel mikor
röviden megnyomom a bekapcsoló gombot.

BLUETOOTH
OK
Nem frissítetted a PIXIO-dat.

MEGOLDÁS
Frissítsd az összes eszközödet (a robotot, az órát
és a 3 jeladót a legfrissebb illesztő programmal).
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Ügyféltámogatás:
Szakértő csapatunk garantálja a gyors segítséget, ha kérdésed, vagy problémád merülne
fel eszközeiddel kapcsolatban. Fő célkitűzésünk, hogy minden eszközöd a lehető legjobban
működjön. Ha segítségre van szükséged olvasd el figyelmesen a használati utasítást, a GY.I.K.-et,
és ha szükséges vedd fel velünk a kapcsolatot telefonon, e-mail-ben, vagy postai úton.
Telefonon: 0036204448587
E-mail: (eladás után): www.selfycam.hu/eladás után
Postai úton: 2463 Tordas Gárdonyi Géza utca 15.
A Selfycam termékeire 2 év teljeskörű garanciát vállalunk
A Selfycam termékeire két év jogi garanciát vállalunk minden olyan meghibásodásra, amely,
anyaghibából, gyártási hibából származik és a leszállított termékeket használhatatlanná teszik.
A termék visszaküldése előtt mindenféleképpen fel kell venned a kapcsolatot a Selfycam csapatával,
hogy elmondhasd mi a probléma.
Amennyiben a gyártó hivatalos műszaki csapata úgy ítéli meg, hogy vissza kell hívniuk a terméket, kapni
fogsz egy visszaküldési azonosítót ez egy úgynevezett RMA: (Return Material Authorization)
Ezzel a számmal már visszaküldheti a terméket az eredeti csomagolásban. Fontos, hogy a kapott számot
jól láthatóan a csomag külső oldalán helyezd el.
Ahogy megkapjuk a csomagod, a technikai csapatunk hozzálát az eszköz ellenőrzéséhez, a probléma
felderítéséhez. Ha az eszközzel olyan jellegű probléma áll fenn, ami a szerződési feltételek szerint
garanciálisan javítandó a meghibásodott elemet díjmentesen javítjuk vagy cseréljük.
Minden egyéb esetben egy ingyenes árajánlatot küldünk a javítási költségekről, ezután az alábbiak szerint
dönthetsz:
Visszautasítod az ajánlatot, ebben az esetben a terméket visszaküldjük a saját költségeden.
Elfogadod az ajánlatot, ebben az esetben, ahogy megérkezik a javítás költsége, megkezdjük a szükséges
műveleteket, és visszaküldjük a terméket, amint kész vagyunk a javításával.
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Biztonság és balesetmegelőzés
Az elemek:
Az elemek a nem rendeltetésszerű használatból fakadóan
meggyulladhatnak, ezzel tüzet okozva vagy vegyi égést.
Tartsd be a következő figyelmeztetéseket: Ne szedd szét
az elemet. Ne tedd ki az elemet erős fizikai behatásnak
például ne lépj rá vagy ne üsd kalapáccsal. Ne okozz az
elemeknek rövid zárlatot, és ne érints fém eszközöket a
végződéseikhez. Ne tedd ki túl magas hőmérsékletnek őket
például 60 fok felettinek. Ne érje közvetlen napsugárzás,
illetve a parkoló autóban se hagyd ott az elemidet. Ne
használj sérült vagy szivárgó Lítium Ion elemeket. Győződj
meg róla, hogy a saját töltőjével töltöd az elemeket, illetve
olyannal, ami hozzá való. Gyerekektől távol tartandó.
Tartsd szárazon őket. Gondoskodj a használt elemeidről.
Hogy elkerüld a tüzet vagy elektromos sokkot tartsd távol
elemeidet az esőtől, illetve bármilyen nedvességtől.
Ne tarts semmilyen vizes edényt például vázát az
elemeid közelében. Ne tegyük ki az elemeket közvetlen
hőhatásnak, mint például a napsütés vagy tűz, vagy
hasonlók.
A termék kis részekből
kisgyermekeinktől.

áll,

ezért

tartsd

A PIXIO óránk, ha nem rajtunk van például egy tárgyon
vagy járművön sérülést okozhat, azon is aki hordja
vagy, azon, aki az órát viselő közvetlen környezetében
tartózkodik, mivel az óra kicsúcsosodik. A karpánt is
beleakadhat más tárgyakba ezzel balesetet okozva. A
felhasználó teljes mértékben felelősséget vállal az eszközök
biztonságos használatáért. A MOVE’ N SEE csapata nem
vonható fellelőségre bármilyen nemű sérülésért vagy
halálesetért.
CE Európai unión belüli felhasználóknak
A PIXIO megfelel a CE normáknak
Ez alkalmazkodik az IEEE 802.15.4-es standardhoz UWB
PHY az alábbi leírással:
Sáv: 5 (központi frekvencia: 6489.6MHz sávszélesség: 499.2
MHz)
Erő: -41.3 dBm/MHz PIRE
Moduláció: BPM-BPSK
Az importőr felel azért, hogy ellenőrizze a megfelelőségi
nyilatkozatot a saját országában.

távol

A kábelekkel egy kisgyermek képes lehet megfojtani
magát. Ezért tartsd távol tőlük.
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Az elhasznált elektronikai eszközök kidobásáról
A lenti szimbólum az eszközön és a csomagoláson azt
mutatja, hogy a termék nem helyeztehető a háztartási
hulladékok közé. Az elektromos hulladékot a kijelölt
gyűjtő pontokra újrahasznosító telepekre kell eljuttatni.
Győződj meg róla, hogy elhasznált elektromos eszközöd
megfelelő helyre kerüljön, ezzel elkerülve a környezetre
és emberiségre gyakorolt negatív hatásait. Az anyagok
újrahasznosítás segíti a fenntartható fejlődést. További
információért az újra hasznosításról érdeklődj az interneten
vagy a kerekedődnél.
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