
Snelstartgids 
Neem Alpha vast bij de rug voor een betere bescherming wanneer hij beweegt of gebruikt wordt! 
Raak de geledingen van Alpha niet aan wanneer hij functioneert om te vermijden dat uw vingers klem raken of dat Alpha 
beschadigd wordt. 	
 
Voorbeeld van goed gebruik:  
Waarschuwing voor fout gebruik: Draai het hoofd van Alpha niet, forceer zijn geledingen niet en gebruik Alpha niet 
wanneer hij opgeladen wordt. Plaats Alpha daarenboven niet aan de rand van een hoger gelegen oppervlak noch op een 
hellend vlak. 
 
 

01 Ontmoet uw nieuwe vriend Alpha 1 Pro 
Deze gids geeft basisinformatie over Alpha 1 Pro om u een snel overzicht en een voorstelling van het product te bieden. Dit 
zal u ook helpen bij het gebruik van de toepassing. 

02 De robotservomotoren van Alpha 

Alpha 1 Pro bestaat in totaal uit 16 servomotoren, wat overeenkomt met het aantal menselijke gewrichten. Daardoor kan 
Alpha zich heel nauwkeurig verplaatsen, indrukwekkend stuntwerk nabootsen en menselijke bewegingen simuleren. 

03 Aan- / Uitzetten 
Aanzetten: Hou de “ON/OFF”-knop 3 seconden ingedrukt. Als de ogen van Alpha blauw worden, betekent dit dat hij met 
succes is aangezet. 
Opgelet: Na het aanzetten mag u Alpha niet dwingen om te bewegen omdat dit de reeds werkende geledingen zou kunnen 
beschadigen.  
Uitzetten: Hou de “ON/OFF”-knop 3 seconden ingedrukt. Als de LED van de ogen van Alpha doven, betekent dit dat hij 
met succes is uitgezet. 
 
 

04 Gebruiksaanvang 
Na het aanzetten staat Alpha in beginpositie, hij staat recht met de benen naast elkaar en de armen uit elkaar (zoals 
aangegeven in het linkerschema).  
In Reset-modus (herinitialisering) maakt Alpha vrij brede bewegingen, hou hem daarom bij de rug vast om te vermijden dat 
hij valt.  
Dubbelklik op “ON/OFF” in Reset-modus: Alpha stelt zich voor en voert acties uit. Deze voorstelling duurt ongeveer 1 
minuut en stelt de belangrijkste functies voor. 
 
Dubbelklik: 
 

05 Alpha besturen met de mobiele app 
Elke robot van de Alpha-serie kan via de mobiele applicatie op afstand bestuurd worden. Om functies toe te voegen kunnen 
de gebruikers verschillende acties en applicaties downloaden en nieuwe acties aanmaken door deze te programmeren met de 
mobiele applicatie of de software op de computer. 
 
I. De mobiele applicatie downloaden 
a. Scan de onderstaande QR-code. Download en installeer de applicatie. 



B. Zoek “Alpha 1” in de App Store (Apple) of in Google Play (Android), download en installeer de applicatie.  
 
II. Verbinding maken met Alpha 
Stap 1: Activeer Bluetooth op het mobiele toestel en klik op “Scannen” in de “Alpha 1”-applicatie. De smartphone zoekt 
Alpha. 
Stap 2: Klik op “Connectie” nadat Alpha werd gescand en gevonden. Er weerklinkt een piepje dat aangeeft dat de 
Alpha-robot correct met uw Smartphone verbonden is. Nu kan u deze met de mobiele applicatie besturen. 
 
06 Nieuwe acties aanmaken 
Afstandsbediening, acties, nieuwe acties aanmaken, opslaan, geïntegreerde acties, nieuwe acties toevoegen, stop en spelen.  
 
De Alpha I-applicatie geeft u de mogelijkheid om acties met uw smartphone te programmeren. Nu kan u een “Golf” 
beweging aanmaken door de volgende stappen te volgen: 
 
Stap 1: Klik op de “+”-knop in de geïnstalleerde “Alpha 1”-applicatie en ga naar de pagina « Nieuwe Acties » 
Stap 2: Neem Alpha met uw handen bij de rug vast en klik op “Actie Toevoegen”. Daarna schakelt Alpha over op 
Actieaanmaakmodus. 
Opgelet: Alle geledingen van Alpha ontspannen zich waardoor de robot kan vallen. Om schade te vermijden die door een 
eventuele val veroorzaakt wordt, moet u Alpha dus goed bij de rug vasthouden. 
Opgelet: Forceer de geledingen van Alpha niet wanneer u acties aanmaakt, om elke beschadiging te vermijden.  
Stap 3: Hou Alpha recht door hem bij de rug vast te houden en klik op “Actie toevoegen”. 
Stap 4: Breng de armen van Alpha omhoog en klik op “Actie toevoegen”. 
Stap 5: Breng de armen van Alpha omlaag en klik op “Actie toevoegen”. 
Stap 6: Breng de armen van Alpha omhoog en klik op “Actie toevoegen” om een “Golf” aan te maken.. 
Stap 7: Stop met acties toe te voegen en klik op “Spelen”. Alpha kan nu de “Golf”-actie uitvoeren die zopas aangemaakt 
werd. U kan meer acties voor Alpha aanmaken door uw fantasie de vrije loop te laten. 
Stap 8: Klik op de “Opslaan”-knop om de nieuw aangemaakte actie een naam te geven en de registratie te bevestigen. Na 
het opslaan zal de actie opgeslagen worden in de rubriek “Mijn nieuwe bestanden” in “Mijn Acties”. Bij het volgende 
gebruik kan u deze rechtstreeks selecteren om door Alpha uitgevoerd te worden. 
 
* De schermafbeeldingen in deze gids zijn ter informatie, aangezien de toepassing voortdurend bijgewerkt wordt. De 
bijzondere situaties verwijzen naar de applicatie die op dit moment verkrijgbaar is. 
 

Programmering van een actie op pc / Mac 
Om nog geavanceerdere acties aan te maken, kan u de actieprogrammering van de computersoftware gebruiken.  
De actieprogrammering op pc wordt ondersteund door Win XP, Win 7, Win 8, Win 10, Mac en kan gedownload worden in 
de rubriek “Service and Technology” van de site www.ubtAlpha.com of vanaf de « Download »-tab van de PNJ-site 
http://www.pnj-cam.com voor de pc-versie en in de App Store onder de naam « AlphaRobot » voor de Mac-versie. 
 
Vier voordelen van de actieprogrammering met de computer: 
(1) muziek toevoegen: acties aanmaken met geluid;  
(2) acties aanmaken: acties aanmaken door de stand van elke geleding van Alpha bij te stellen;  
(3) de 3D-simulatie bewerken: eenvoudige acties bewerken wanneer Alpha niet verbonden is;  
(4) de actiesimulatie bekijken: de aangemaakte acties vooraf bekijken wanneer Alpha niet verbonden is. 
 
Begin aan een verrassende reis met Alpha. 


