PIXEM
KÄYTTÄJÄN MUISTILISTA

• KÄYNNISTÄ: majakat – robotti – appi
varmista, että majakoiden vihreä valo palaa, käynnistä robotti, käynnistä äppi ja yhdistä
robottiin, aseta puhelin telineeseen

• KESKITÄ 1. majakan (P-kirjaimessa) valo keskelle kuvaa
jos valo jää reunaan, kuvauskohde jää reunaan. Käännä puhelintelinettä käsin tai robottia
nuolinäppäimistä, älä pyöritä itse robottia käsin.

• IRROITA robotin virtapiuha
muuten se menee rikki robotin pyöriessä

• KÄYNNISTÄ ja sammuta kello aina 1. majakan linjalla
tämä vähentää kohdistuksen ongelmia ja robotin hämmentymistä.
käynnistä kello painamalla virtanappia, kunnes vihreä valo syttyy.
Ongelmatilanteissa katso kääntöpuoli.

• KUVAUS käynnistyy painamalla kelloa lyhyesti
kamera kuvaa, kun vihreä valo palaa vilkkumatta, lopeta kuvaus painamalla lyhyesti

• MUISTA laittaa kello ja robotti latautumaan käytön jälkeen
tarkasta että kello on kunnolla latausalustaa vasten ja punainen valo jää palamaan

• PARANNUSEHDOTUKSET yhteyshenkilön kautta, älä säädä itse
ohjeita ongelmatilanteisiin löydät kääntöpuolelta tai käyttöohjeesta
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Yleisiä ongelmatilanteita ja niiden ratkaisuja:

Kello vilkkuu, mutta robotti ei seuraa sitä
Kello on päivitystilassa, virtanappia on painettu käynnistäessä liian pitkään. Sammuta kello ja
käynnistä se uudelleen pitämällä virtanappia pohjassa vain siihen asti, kunnes vihreä valo syttyy.

Robotti seuraa kelloa, mutta ei kuvaa
Robotti ei ole yhdistänyt puhelimen appiin, puhelimen oikeassa yläreunassa olevan kuvakkeen
päällä on ruksi ja robotin sininen valo vilkkuu. Yhdistä painamalla lyhyesti robotin virtanäppäintä

Robotti kuvaa, muttei zoomaa
Varmista että frame-asetus on sopiva, 7-9m. tämä asetus on puhelinkohtainen ja näkyy näytön
alareunassa.

Kello ei pysy päällä tai käynnisty ollenkaan
Akku on loppu, aseta kello latausalustalle ja varmista että punainen valo jää palamaan

Robotin valo vilkkuu epäsäännöllisesti
Majakoissa on ongelma, varmista että kaikki ovat päällä, mikään ei ole kaatunut tai vinossa ja
niiden eteen ei ole asetettu isoja esteitä

Robotti seuraa kelloa, mutta kuva on vinossa tai kohde reunassa
Sammuta kello. Varmista, että puhelin on suorassa telineessä ja robotti jalustoineen on suorassa.
Keskitä uudelleen 1. majakkaan ja käynnistä kello uudelleen.

