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Stap 1

Stap 4

Zoek een mooie plaats voor uw Billy-Billy.

Gelieve de volgende stappen te volgen om
Billy-Billy met een wiﬁ netwerk te verbinden:
Maak een bestand aan met de gegevens van
het wiﬁ netwerk.
Surf naar https://control.zorabots.be op uw
computer.
Tik de optie 'WiFi-conﬁguratie'
aan in het menu.
Geef de netwerkgegevens(1) in
en download(2) het bestand.

Stap 2
Verbind de netstekker en druk
zachtjes op de aan/uit knop
om uw Billy-Billy op te starten.

1

De wangen van Billy-Billy blijven rood
tijdens het opstarten. Dit duurt ongeveer 1
minuut. Als Billy-Billy klaar is voor gebruik,
zal hij u in het Engels, Nederlands en
Frans vragen in welke taal u hem wenst in
te stellen. Na het bevestigen van de taal
zal Billy-Billy herstarten.

2

Kopieer het bestand naar een
usb stick.
Steek de usb stick in een
usb slot achterin Billy-Billy.

Stap 3
Wanneer de wangen groen
kleuren na het opnieuw
opstarten zal Billy-Billy in het
Nederlands laten weten dat
het opstarten voltooid is.
Wanneer Billy-Billy terug opgestart is en
zegt dat hij klaar is voor gebruik, kan u bijvoorbeeld reeds vragen aan Billy-Billy hoe laat
het is. Dat doet u door eerst “Billy-Billy” te
zeggen, dan eventjes te wachten (+/- 1 seconde) tot Billy-Billy zijn wangen blauw
worden en dan kan u verder vragen : “Hoe
laat is het?”.
Als Billy-Billy u verstaan
heeft, worden zijn wangen
paars en zal hij u het uur vertellen.

Zeg 'OK Billy-Billy' om Billy-Billy te laten luisteren
en gebruik daarna het stemcommando 'Verbind
met wiﬁ" om de robot te verbinden met het wiﬁ
netwerk.

Stap 5
Verbind Billy-Billy met de ZBOS Control app.
Scan één van de onderstaande codes om de app
op uw smartphone of tablet te installeren:

Zie de website https://docs.zorabots.be voor
meer informatie over de ZBOS Control app.

Voor support, log in op ons forum support.zorabots.be of mail naar support@zorabots.be

Snelle handleiding NL
Stap 6

Kleurcodes wangen Billy-Billy

OPGELET! Uw Billy-Billy zal regelmatig
controleren of er een software update
beschikbaar is. Indien dit het geval is, zal
deze automatisch worden geïnstalleerd.
Dat is nodig om uw Billy-Billy te verbeteren
en om steeds nieuwe functionaliteiten toe
te voegen.

Kleur Uitleg van de
kleurcodes

Tijdens een update zullen de wangen
van Billy-Billy afwisselend blauw, groen en
rood knipperen. Tijdens een update mag u
zeker uw Billy-Billy niet uitschakelen! Billy-Billy
zal aangeven wanneer de update voltooid is.

Stap 7
Maak uw Billy-Billy klaar om voor de
eerste plantjes te zorgen. Volg daarom
de volgende stappen.

Uitleg in
knippermodes

Alles is oké met
Billy-Billy. Geen
acties nodig.

Billy-Billy wacht op
het terugplaatsen
van de binnenpot.

Billy-Billy heeft
zijn ‘wake-word’
verstaan en
wacht op een
commando.

Even geduld.
Billy-Billy is bezig.

Billy-Billy heeft
uw hulp nodig.
Een van zijn
sensoren heeft
aangegeven dat
een sensor over
zijn limiet is.
Billy-Billy is aan
het opstarten of
aan het afsluiten.
Billy-Billy is aan
het spreken.
Billy-Billy is aan
het updaten.

Billy-Billy commando’s
Zeg “Billy-Billy ....”
Heb je dorst ?
Dag Billy-Billy.
Hoe laat is het?
Wat is je IP-adres?
Heb je genoeg licht?
Heb je warm genoeg?

Stel jezelf eens voor.
Is alles in orde met je?
Hoeveel water heb je?
Wat is je temperatuur?
Kun je even herhalen?
Welke datum zijn we
vandaag?

Wat is de zin van het leven?
Wat is de naam van je plant?
Wat is het weerbericht voor
morgen?
Wat zijn de hoofdpunten
voor vandaag?

Nota: De volledige lijst van alles wat u aan Billy-Billy kan vragen, staat achteraan in de uitgebreide handleiding. Deze handleiding is terug te vinden op https://docs.zorabots.be

Voor support, log in op ons forum support.zorabots.be of mail naar support@zorabots.be

