
Mis on 
Funtronic onEVO
interaktiivne
põrand?
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Interaktiivset põranda kasutusmeetod sõltub 
suuresti kaasas käivast tarkvarast. Neid tarkvarasid 
saab jagada kolmeks tüübiks: 
1. liikuma kutsuvad mängud (tennis, jalgpall, 

õhupallide lõhkumine, poksija reaktsiooni kontroll),
2. arendavad mängud (mängud loogikale, klaver, 

labürint) ja
3. mängud visuaalse efektiga (meri, sügisesed lehed, 

kalad tiigis).

Kokku sellist tüüpi mänge on 100. Neid saab kasutada 
lasteaedades, algkoolides, eakate 
rehabilitatsioonikeskustes (nt insuldist taastumiseks). 

Kuidas mängida?

Mängimiseks 
interaktiivsel põrandal 
on osalejal vaja teha 
vastavaid liigutusi oma 

kehaosaga (peaga, 
jalaga, käega). 

Näiteks kui osaleja 
mängib Funtronic
põrandal jalgpalli, siis 
on tal vaja liigutada 

oma jalga nii justkui 
päriselus lööks vastu 
palli. Mängu valikuks 
aga tuleb osalejal 

astuda nuppu „mängi“ 
peale.  Funtronic loeb 
kõiki osaleja liigutusi.

Sisse- ja väljalülitamine 
toimub puldiga.

Funtronic onEVO – interaktiivne 
õppevahend, mida saab
kasutada kui suurt puutetundliku 
ekraani. Selline funktsionaalsus 
on tagatud tänu sisseehitatud 
liikumisanduritele, mis loevad 
sisse kasutajate žestikuleerimist.



Kõrgus (h) Pildi laius (l) Pildi kõrgus (k)
2,00 m 2,35 m 1,45 m
2,50 m 2,90 m 1,80 m
3,00 m 3,50 m 2,20 m
3,5 m 4,10 m 2,55 m
4,00 m 4,70 m 2,90 m
4,50 m 5,25 m 3,30 m
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Kuidas valida paigaldamise koht?

Funtronic onEVO spetsifikatsioon
Resolutsioon: 1280×800
Kuvasuhe: 16:10
ANSI: 3200
Kontrast: 13000:1
Lambi garantii: 4000 h
Lemmikmängude 
märkimise võimalus:

jah

Kõlarid: 2x15W (stereo)
Sertifikaadid: LVD, EMC, RoHS, EN-62368, EN-

55032, EN-50581, FCC – USA ja 
Kanada

Mõõtmed [cm]: 330x310x205
Kaal: 8,3 kg
Toide: 230 V
USB: 1xUSB-3.0

Funtornic on EVO kinnitatakse kas kruvidega lakke või poltidega ripplae rööbaste külge. Tähtis, 
et  oleks olemas lähedal elektrivõrgu-pistikupesa. Esmasel installeerimisel interneti ühendust ei
ole vaja. Tasub mainida, et Funtronic onEVO-ga komplektis on 100 baasmängu. Juhul, kui Teil 
tekkib soov mänge juurde osta, siis tuleb seade internetiga ühendada (nt WiFi kaudu).

Projektsiooni saab kuvada ükskõik millisel pinnal (heledus: 3200 ANSI luumenit ja kontrastsuse
suhe: 13000: 1). Kontrastsema pildi projektseerimiseks on soovitatud päikesepaistelisel päeval
katta aknad kinni (nt rulooga). 

Kui kõrgus (h) on 3 meetrit, 
siis projekteeritava pildi
suurus on 3,5 x 2,2 meetrit. 

Mänguosalejate
turvalisuseks tasub
projektiprojektsiooni ja
lähima objekti (nt
seina) vahele jätta
tühja ruumi 0,70 
meetrit. 
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