
Foldio360 - Popis produktu 
 
1 LED indikátor a IR vysílač 
2 Rotační deska 
3 HALO EDGE světlo 
4 Napájecí konektor DC IN / DC 
5 Přepínač módu / Přepínač režimu zobrazení 
 

Zobrazovací mód 
 
 
 
 
 
 
 
V režimu zobrazení bude otočná deska pokračovat v otáčení proti směru hodinových ručiček. Během režimu zobrazení budou funkce 
HALO EDGE Light a Bluetooth neaktivní. 
 

Jak povolit / zakázat režim zobrazení 
Zapnuto: Stiskněte a podržte tlačítko MODE po dobu asi 2 sekund, dokud kontrolka LED nezačne blikat. 
Vypnuto: Stiskněte a podržte tlačítko MODE po dobu asi 2 sekund, dokud kontrolka LED nezačne blikat. 
Pro aktivaci HALO EDGE Light vypněte „Display Mode“ a připojte otočné zařízení Foldio360 k vašemu smartphonu přes Bluetooth a 
spusťte „Control Mode“.  
 

S/W 
- Každý může používat otočné zařízení stažením aplikace „Foldio360“ dostupné v systému iOS / Android. 
- Můžete snadno vkládat nebo sdílet své 360° snímky vytvořené pomocí Foldio360 prostřednictvím platformy vyvinuté společností 
Orangemonkie. Podrobnosti naleznete na adrese www.foldio.cz nebo www.orangemonkie.com 

Foldio360 - Návod k použití 
 
 
Zapojte otočné zařízení Foldio360 s DC adaptérem. Napájecí konektor 
je umístěn ve spodní části přístroje. 
 
 
 
 

 
 
 
Pro připojení smartphonu s otočným zařízením přes Bluetooth použijte 
aplikaci „Foldio360“. Aplikaci „Foldio360“ si můžete stáhnout z Apple 
App Store nebo Google Play Store. 
 
 
 
 

 
 
Umístěte objekt na střed točny a začněte vytvářet 360° obraz s chytrým 
telefonem nebo fotoaparátem DSLR. 
Při tvorbě 360 snímků s Foldio360 použijte stativ pro znehybnění 
smartphonu nebo fotoaparátu pro zvýšení kvality obrazu. 
 
 



 

Technologie 
- Automatický režim fotografování: Systém automaticky vytvoří 360° snímky pomocí Bluetooth nebo IR dálkového ovladače. 
- HALO EDGE: Světelná technologie Halo Edge vytvořená společností Orangemonkie eliminuje obrys při vytváření 360° snímků. 
- BLE: Technologií Bluetooth 4.0 se otočné zařízení připojuje k podporovaným smartphonům. 
- IR: IR dálkovým vysílačem zabudovaným v otočném zařízení může být zařízení připojeno k fotoaparátům podporujícím funkci IR dálkového ovládání. 

Specifikace 
Materiál  bílý plast 
Rozměr  250 mm x 250 mm x 45 mm (10 ”x 10” x 1,7 ”) 
Halo Lighting 15chips / 45cells / Daylight 5700k / White 
Max. zatížení Až 5 kg (11 liber) 
Podporované Bluetooth 4.0 (BLE) pro Smartphone komunikaci 
ovládání  IR dálkové ovládání pro DSLR 
Vstupní výkon  DC 12V / 1.2A 
Aplikace Foldio360   (iOS / Android) 
Provozní teplota 0 ° C ~ + 40 ° C (Typ 25 ° C) 

Požadavky na systém 
· Smartphone s podporou Bluetooth 4.0 (BLE)  
· iOS 7.1 
· Android 4.3 

Odstraňování problémů 
· Obecně lze většinu případů vyřešit jednoduchým opětovným připojením napájecího kabelu k otočnému zařízení Foldio360. • Při použití otočné zařízení vytváří malý 
zvuk. To není problém s točnicí ale je normálním jevem. • V případech, kdy se otočné zařízení a Bluetooth nepřipojují, zkontrolujte, zda je ve vašem smartphonu 
zapnuto připojení Bluetooth. • Umístěte objekt do středu otočného zařízení, aby nedošlo k jeho poškození nebo k znemožnění vytvoření 360 snímků. · Pokud se 
otočné zařízení neotáčí nebo když kontrolka Halo Edge nefunguje, zkontrolujte spojení Bluetooth. • Pokud režim DSLR nefunguje, zkontrolujte, zda fotoaparát 
podporuje infračervené dálkové ovládání, a také se ujistěte, že je objektiv fotoaparátu zarovnán s indikátorem otočného zařízení Foldio360. 

UPOZORNĚNÍ 
BLUETOOTH komunikace 
· Bezdrátová technologie BLUETOOTH pracuje v rozsahu asi 10 m (30 stop). Maximální komunikační dosah se může lišit v závislosti na překážkách (lidské tělo, kov, 
zeď atd.) Nebo elektromagnetickém prostředí. 
Komunikace BLUETOOTH může být znemožněna pokud: 
- Mezi přístrojem a zařízením BLUETOOTH je lidské tělo. Tuto situaci lze zlepšit umístěním zařízení BLUETOOTH směrem k anténě jednotky. - Mezi přístrojem a 
zařízením BLUETOOTH je překážka, například kov nebo zeď. - zařízení používající frekvenci 2,4 GHz, například zařízení Wi-Fi, bezdrátový telefon, 
nebo mikrovlnná trouba, je používán v blízkosti tohoto přístroje. · Protože zařízení BLUETOOTH a Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n) používají stejnou frekvenci (2,4 GHz), 
může dojít k mikrovlnnému rušení, které má za následek výpadek zvuku nebo výpadek zvuku nebo komunikace. 
Pokud je toto zařízení používáno v blízkosti zařízení Wi-Fi. V takovém případě proveďte následující. 
Toto zařízení používejte nejméně 10 m od zařízení Wi-Fi. Pokud je toto zařízení používáno do vzdálenosti 10 m od zařízení Wi-Fi, vypněte zařízení Wi-Fi. Otočné 
zařízení a zařízení BLUETOOTH instalujte co nejblíže k sobě. • Nepoužívejte přístroj v letadle. Rádiové vlny mohou ovlivnit přístroje a způsobit nehodu v důsledku 
poruchy. • Toto zařízení podporuje bezpečnostní funkce, které jsou v souladu se standardem BLUETOOTH a poskytují bezpečné připojení při použití bezdrátové 
technologie BLUETOOTH, ale zabezpečení nemusí být dostatečné v závislosti na nastavení. Při komunikaci s bezdrátovou technologií BLUETOOTH buďte opatrní. • Za 
únik informací během komunikace BLUETOOTH nepřebíráme žádnou odpovědnost. • Nelze zaručit spojení se všemi zařízeními BLUETOOTH. - Pro splnění standardu 
BLUETOOTH specifikovaného společností Bluetooth SIG, Inc. je vyžadováno zařízení s funkcí BLUETOOTH a musí být ověřeno. - I když připojené zařízení odpovídá výše 
uvedenému standardu BLUETOOTH, Některá zařízení nemusí být připojena nebo pracovat správně v závislosti na funkcích nebo specifikacích zařízení. 
· Používejte pouze adaptéry od firmy Orangemonkie. Orangemonkie nebude zodpovědný za žádné potíže nebo problémy způsobené použitím částí nebo výrobků, 
které nejsou schváleny společností Orangemonkie. • Nepokoušejte se adaptér nebo napájecí konektor zapojit násilím. 
Nenechte spadnout, rozebrat, otevřít, rozdrtit, ohnout, deformovat, propíchnout, trhat, spalovat Foldio360. Nepokládejte předměty, které váží více než maximální 
hmotnost (5 kg). · Při používání umístěte objekt na střed otočného zařízení, abyste zabránili jeho poškození. • Pokud otočné zařízení nepoužíváte po delší dobu, 
nenechávejte na zařízení předmět. Při dlouhodobém skladování odpojte kabel od otočného zařízení. · Umístění těžkého předmětu na otočné zařízení na delší dobu 
může způsobit poškození zařízení. · Na zařízení Foldio360nevyvíjejte nadměrný tlak, mohlo by dojít k deformaci zařízení úložný prostor. Rotační desku neotáčejte 
ručně. • Nevystavujte přístroj extrémně vysokým nebo nízkým teplotám. • Při čištění zařízení čistěte měkkým suchým hadříkem. K čištění jednotky nepoužívejte 
abrazivní čisticí prostředky. • Nevystavujte přístroj vodě. Přístroj není vodotěsný. · Nenechávejte jednotku mokrou. Pokud se přístroj dotknete mokrýma rukama 
nebo položíte přístroj do vlhkého výrobku oděvu, jednotka se může navlhčit, což může způsobit poruchu přístroje. · Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy týkající se 
tohoto přístroje, které nejsou uvedeny v tomto návodu, obraťte se na nejbližšího prodejce. • Neumísťujte přístroj na místo vystavené vlhkosti, prachu, sazím nebo 
páře, ani na přímé sluneční světlo. • Nenechávejte přístroj v autě delší dobu. Mohlo by dojít k poruše. Dávejte pozor, abyste přístroj nespadl do dřezu nebo jiné 
nádoby naplněné vodou nebo jinou kapalinou. 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
· Tento výrobek není jedlý. · Nevkládejte do mikrovlnné trouby, myčky, pračky nebo sušičky. · Uchovávejte mimo dosah dětí. · Nepokoušejte se zacházet se zástrčkou 
nebo napájecím konektorem mokrýma rukama. • Nevystavujte otočné zařízení vodě, alkoholu, benzínu ani jiným chemickým látkám. · Nevystavujte otočné zařízení 
hořlavým látkám nebo ohni. · Neponechávejte otočné zařízení v blízkosti hořlavých nebo vysokých zdrojů tepla. • Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí nebo 
špatném počasí, například v dešti nebo sněhu. · Pokud se po použití přístroje setkáte s jakýmkoli fyzickým nepohodlím, okamžitě přístroj přestaňte používat. 
Záruka 
Záruky výrobce nepodporují neautorizovaný prodej. Pokud tuto jednotku zakoupíte od neautorizovaného prodejce; záruka (pokud je běžně nabízena) neplatí a 
jednotka nebude mít nárok na podporu produktu od společnosti Orangemonkie, Inc. 
Záruka je omezena na výrobek a nevztahuje se na: (i) běžné opotřebení; 
(ii) vady nebo škody způsobené nesprávným používáním, nehodou (včetně neomezené kolize, požáru a rozlití jídla nebo kapaliny), zanedbání, zneužití, změna, 
neobvyklé namáhání, modifikace, nesprávné nebo neoprávněné opravy nebo nesprávné skladování (iii) nepoužité v souladu s dokumentací; a (iv) škody způsobené 
nebo na zařízení, se kterým je Produkt používán. 
 
Děkujeme za zakoupení produktu Foldio J 
Tým Orangemonkie a Foldio.cz 
www.orangemonkie.com; www.foldio.cz 


