Installatie instructies:
Produxi-Quizzer:
- Download Install-Quizzer en Install-Codemeter van de pagina
www.roboduxi.nl/Download
- Installeer Install-Codemeter (als dat niet eerder gedaan is)
- Reboot de machine (alleen na installatie van Codemeter)
- Installeer Install-Quizzer
- Doe de dongle in het USB-slot
- Download Quizzer-app www.roboduxi.nl/Download-page op de tablet en installeer deze.

De tablet moet worden gemonteerd op de wip. Plaats het zodanig dat
één van de klemmen zo dicht mogelijk bij de rand zit. Bij gebruik moet de
wip zo worden neergezet dat het kind de tablet ziet met de rand het
dichtst bij de onderste rand (zie afbeelding)
De poten van de wip moeten op ongeveer 5 cm afstand van de voeten
van de NAO worden staan.
De tablet
- moet op “automatisch rotatie” staan.
- set media volume voldoende hoog.

Produxi-Quizzer word gestart door dubbel-klik op het icon op de desktop
Zorg ervoor dat de computer en de robot met hetzelfde (draadloos) access point verbonden
zijn.
Bij het eerste gebruik:
- een End-User-Licence-Agreement wordt getoond, die moet worden geaccepteerd voor het
programma verder gebruikt kan worden.
- al een firewall actief is (wat een goed gebruik is) vraagt deze of het programma
naoconnector.exe gebruik mag maken van het netwerk. Bevestig dit.
– als daarom gevraagd wordt moet het ip adres van de robot worden opgegeven.
Zie het UserManual voor meer gedetailleerde instructie hoe het programma te gebruiken.
Start gebruik van Quizzer:
- start de Quizzer app
- selecteer tabpagina Texten
- selecteer de taal die moet worden gebruikt
- selecteer het bestand met vragen. (Trivia is meegeleverd)
- selecteer tabpagina Sessie
- maak een sessie door vragen te selecteren (altijd een even aantal) en bewaar deze.
- selecteer tabpagina Uitvoeren
- Vul denaam van het kind in.
- selecteer de sessie die moet worden uitgevoerd
- klik Start Ziggi
- start de app op de tablet.
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Op de tabpagina Uitvoren staat het ip adres wat moet worden gebruikt op de tablet.
- als alles goed gaat wordt de Start Quiz knop actief gezet.
- klik hierop en de Quiz zal beginnen
- als de Quiz klaar is gaat de robot gehurkt zitten.
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