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Technický manuál Interaktívna Figurína

Interaktívne figuríny v reálnej veľkosti
Figuríny: prehrávajú videá, zvuky, blikajú s LEDkami. Sú vybavené dvanástimi dotykovými tlačidlami na spustenie prehrávania.
Jazykové mutácie: program vo figuríne je určený pre štyri jazyky: slovenčina,
maďarčina, nemčina a angličtina. Prepínanie jazykov je s jedným tlačidlom.
Vlastnosti: vzhľad podľa požiadavky zákazníka. Profesionálne fotografie
Napájanie: certifikovaný zdroj 12V/3A, súčasť dodávky
Uchytenie: na stenu, zavesenie
Nastavenie: pomocou konfiguračného programu sú priradené videá a funkcie
k jednotlivým tlačidlám ku SELECT LANGUAGE, ku IDLE VIDEO a ku PIR
snímaču pre každý predvolený jazyk. Následne 'Save configuration' na USB
klúč. Na USB kĺúč sa uloží žiadaná konfigurácia a všetky potrebné súbory. Po
zasunutí USB klúča do USB portu figuríny sa prenesú všetky údaje do počítača
figuríny.

PIR čidlo: zisťuje prítomnosť pohybu pred figurínou.
V prípade pohybu zapne zvuk a začne prehrávať video definované pod položkou PIR.
Videá: prehráva formát MP4
Zvuky: namiesto videa je možnosť použiť aj zvukový súbor vo formáte MP3.
Reproduktor: 2 x 2W stereo, zmena hlasitosti potenciometrom z prístupom z prednej časti
Obrazovka: rozlíšenie 800 x 600, aktívna plocha 165 x 124 mm
Počítač vo figuríne: Raspberry PI3
Funkcia: po skončení prehrávania videa prebieha prehrávanie IDLE videa bez zvuku dovtedy
kým nie je zvolené ďalšie video pomocou tlačidla alebo nebol zistený pohyb pred figurínou
pomocou PIR čidla (začne prehrávať PIR video a spustí sa demo s LED).
Voľba jazyka: po zatlačení tlačidla určené na zmenu jazyka figurína prepína medzi štyrmi
jazykmi a prehrá video SELECT LANGUAGE pre daný jazyk.
Dodacie podmienky: už existujúcej vzorky 4 týždne, podľa zákazníka 2-3 mesiace
Záruka: 2 roky
Cena figuríny bez nahrávok videa sú zatiaľ odhadom: od 3.000 Eur + DPH
Cena nahrávok podľa kvality, obsahu, ... : od 400 Eur + DPH
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