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 1. Informacje ogólne
Rotoss to urządzenie pozwalające wyświetlać podczas jazdy generowane komputerowo obrazy oraz 
animacje na obracających się kołach roweru.

W skład zestawu wchodzi :

– urządzenie;
– magnes;
– przewód USB;
– ładowarka;
– komplet uchwytów montażowych;
– płyta CD zawierająca instrukcję obsługi oraz aplikację RotoScreen Converter;
– zabezpieczenie złącza USB;

Rotoss dostępny jest w następujących wersjach kolorystycznych:

– niebieskim (B);
– zielonym(G);
– czerwonym (R);
– żółtym (Y);
– białym (W);

Dostępne są również kombinacje wymienionych wyżej kolorów.

Poniższy rysunek pokazuje rozmieszczenie poszczególnych elementów urządzenia:

Strona 3 / 20



1. Złącze USB;
2. Przełącznik ON/OFF;
3. Uchwyty montażowe;
4. Czujnik obrotów;

 2. Montaż

Rotoss montuje się na szprychach za pomocą uchwytów znajdujących się w zestawie. 

UWAGA!!! Urządzenie należy umieścić w ten sposób, by akumulatory znajdowały się po 
przeciwnej stronie w stosunku do tarczy kół zębatych!

Sposób montażu pokazują poniższe rysunki:

Sposób montażu urządzenia na kole roweru
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Sposób montażu do szprych za pomocą uchwytów oraz mocowanie czujnika

Sposób montażu do piasty koła za pomocą opasek zaciskowych
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Sposób montażu magnesu na ramie roweru

Uwaga : magnes znajdujący się w zestawie musi być zainstalowany w osi obrotu czujnika!

Pozycja  osi  pionowej  czyli  położenie  obrazu  względem  podłoża  zależy  od  umiejscowienia 
magnesu.  Do  korygowania  położenia  osi  pionowej  służy  odpowiednie  polecenie  aplikacji 
RotoScreen Converter (patrz dalej).

Montaż dwóch i więcej urządzeń.

Istnieje  możliwość  zainstalowania  dwóch  i  więcej  urządzeń  na  jednym kole,  w  celu  poprawy 
jakości wyświetlanego obrazu lub też w celu osiągnięcia żądanych efektów wizualnych. W tym 
przypadku  urządzenia  należy  umieścić  symetrycznie  na  powierzchni  koła,  a  czujniki  obrotów 
wszystkich urządzeń muszą być zamontowane w tym samym miejscu, jak na poniższym rysunku:
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 3. Zasady korzystania z urządzenia Rotoss

Urządzenie jest gotowe do pracy bezpośrednio po zamontowaniu na kole. Fabrycznie w pamięci 
urządzenia znajduje się przykładowa sekwencja obrazów. 

Po  wyjęciu  z  pudełka  urządzenie  jest  wyłączone.  Aby  włączyć  urządzenie,  należy  ustawić 
przełącznik ON/OFF w pozycję ON.

Ładowanie akumulatorów urządzenia odbywa się za pomocą kabla i ładowarki USB, znajdującej 
się w zestawie. Rotoss może być również ładowany za pomocą komputera PC.

Stan naładowania akumulatorów pokazuje 10 pierwszych diod LED. 10 zapalonych diod oznacza 
zakończenie procesu ładowania.  Stan akumulatorów jest wskazywany, gdy przełącznik ON/OFF 
jest w pozycji ON.

UWAGA!!!  Przed  pierwszym   włączeniem  urządzenia  należy  naładować  akumulatory, 
korzystając z ładowarki USB znajdującej się w zestawie. Czas pierwszego ładowania to około 
10 -12 godzin.

Wyświetlanie  obrazu  zostanie  rozpoczęte  gdy  rower  osiągnie  właściwą  prędkość.  Minimalna 
prędkość dla pojedynczego urządzenia to około 20 km/h, dla dwóch – 12 km/h.

Po  zatrzymaniu  koła  urządzenie  przechodzi  w  tryb  bierny  -  wyświetlanie  obrazu  użytkownika 
zostaje wstrzymane, urządzenie przez 10 sekund wyświetla prostą sekwencję zastępczą.

Jeśli przez okres 5 minut nie zostanie wykryty ruch koła, urządzenie automatycznie wyłączy się. 
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Aby włączyć je ponownie,  należy przestawić przełącznik ON/OFF w pozycję OFF, a następnie 
ponownie w pozycję ON.

Aby załadować własne obrazy lub animacje, należy skorzystać z aplikacji RotoScreen Converter.

 4. Aplikacja RotoScreen Converter

Do przesyłania obrazów do urządzenia służy aplikacja  „RotoScreen Converter”. Aplikacja znajduje 
się na płycie dołączonej do urządzenia Rotoss.

 4.1. Instalacja

Na załączonej  płycie  CD  znajduje  się  plik  instalatora  o  nazwie  „RotoScreen  setup.exe”.  Aby 
rozpocząć  proces  instalacji  należy  dwukrotnie  kliknąć  ten  plik  lewym  przyciskiem  myszy. 
Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 4.2.Uruchamianie

Instalator aplikacji utworzył w żądanym miejscu skrót do aplikacji, domyślnie znajduje się on w :

Start → Programy → Binary Helix → RotoScreen Converter → RotoScreen Converter
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 4.3.Ekran roboczy aplikacji

W centralnym obszarze ekranu roboczego znajduje się okno przedstawiające pole  wyświetlacza 
Rotoss.  Symuluje  ono  sposób,  w  jaki  edytowany  obraz  będzie  wyświetlany  na  rzeczywistym 
urządzeniu. 

W górnej części znajduje się standardowy pasek menu systemu Windows.

Wartość  znajdująca  się  w  polu  „Odświeżanie”  oznacza  odstęp  w  milisekundach  między 
wyświetlaniem poszczególnych obrazów w sekwencji (patrz dalej).

Białe pole z lewej strony zawiera listę obrazów, które zostaną przesłane do urządzenia.

 4.4.  Autodetekcja urządzenia

Przed rozpoczęciem pracy z aplikacją należy skorzystać z funkcji „Autodetekcja urządzenia” W 
tym celu należy:
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– podłączyć urządzenie do portu USB komputera;

– włączyć urządzenie przełącznikiem ON/OFF;

– uruchomić aplikację;

– wybrać polecenie „Autodetekcja urządzenia” z menu „Ustawienia” w pasku menu;

– zostanie wyświetlone okno „Autodetekcja urządzenia”:

– należy wybrać polecenie „Autodetekcja”, o zakończeniu procesu autodetekcji aplikacja 
poinformuje komunikatem:

W  wyniku  prawidłowo  przeprowadzonej  autodetekcji  aplikacja  wykryje  model  urządzenia  i 
wyświetli jego nazwę oraz numer portu komunikacyjnego w polu znajdującym się na dole okna 
roboczego aplikacji:

Polecenie  „Detekcja”  umożliwia  wykrycie,  czy  urządzenie  zostało  prawidłowo  podłączone  do 
wskazanego  przez  użytkownika  porcie,  polecenie  „Autodetekcja”  przeszukuje  wszystkie  porty 
komunikacyjne znajdujące się w systemie w poszukiwaniu podłączonego urządzenia.

 4.5.Pozycjonowanie obrazu

Pozycja  obrazu  wyświetlanego  na  kole  roweru  zależy  od  miejsca  montażu  magnesu  na  ramie 
roweru. Jeśli oś pionowa wyświetlanego obrazu nie jest prostopadła od osi, aplikacja RotoScreen 
Converter umożliwia jej ręczne skorygowanie.
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UWAGA!!! Korektę położenia obrazu należy wykonywać w odniesieniu do strony, na której 
znajdują się akumulatory!

Aby ręcznie ustalić oś pionową obrazu, należy:

– z menu „Ustawienia” w pasku menu wybrać polecenie „Nastaw Magnes”;

– zostanie wyświetlone okno „Nastaw Magnes” :

– żądaną  pozycję  można  ustawić  korzystając  z  pola  „Położenie  kątowe”,  lub  poprzez 
przesunięcie kursora nad czerwoną kropkę i przytrzymanie lewego przycisku myszy;  

 4.6.Wczytywanie obrazu do konwersji

Aby wczytać obraz do konwersji,  należy użyć przycisku „Otwórz obrazy”,  znajdującego się w 
lewej górnej części ekranu roboczego.

RotoScreen Converter rozpoznaje pliki w formatach:

• BMP;

• JPG;

• GIF (również animowany);

• PNG;

Po wskazaniu ścieżki dostępu do żądanego pliku obraz zostanie wczytany i umieszczony na liście 
obrazów przeznaczonych do przesłania do urządzenia.
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 4.7.Konwertowanie obrazu

Obróbka obrazu lub sekwencji obrazów wykonywana jest w trzech krokach. Aby wybrać obraz lub 
obrazy przeznaczone do konwersji, należy zaznaczyć obraz klikając puste białe pole znajdujące się 
obok obrazu na liście obrazów:

Ponadto, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na żądanym obrazie dostępne są następujące 
funkcje:
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Zaznacz - pozwala zaznaczyć wskazany obraz lub wszystkie na liście;

Odznacz - pozwala odznaczyć wskazany obraz lub wszystkie na liście;

Edytuj obraz - przejście do edycji wskazanego obrazu;

Usuń – usuwa z listy wszystkie lub tylko zaznaczone obrazy;

Po edycji pierwszego obrazu na liście zostanie udostępniona dodatkowa funkcja  :

Konwertuj  wszystkie  /  zaznaczone  -  umożliwia  automatyczną  konwersję  wszystkich  lub  tylko 
zaznaczonych obrazów na liście (patrz dalej);

 

Aby przejść do okna konwertowania należy wybrać polecenie „Edytuj obraz”.
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Krok 1/3

Po wybraniu polecenia „Edytuj obraz” zostanie wyświetlone następujące okno:

Krok  pierwszy  umożliwia  umieszczenie  obrazu  w  żądanym  miejscu  ekranu  oraz  edycję  jego 
rozmiaru.

Aby  poruszać  obrazem  po  ekranie  należy  przenieść  kursor  nad  obraz,  następnie  przycisnąć  i 
trzymać lewy przycisk myszy.  Po umieszczeniu obrazu w żądanym miejscu należy puścić lewy 
przycisk myszy.

Po prawej stronie ekranu roboczego znajdują się narzędzia umożliwiające edycję rozmiaru:

Znajdujący się na dole ekranu przycisk „Następny krok” umożliwia przejście do kroku 2/3.
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Krok 2/3

Krok drugi umożliwia konwersję barw na wczytanym obrazie do czerni.

 

Służą do tego trzy suwaki symbolizujące składową R, G i B z palety RGB.
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Krok 3/3

Krok trzeci umożliwia ostateczną edycję obrazu po konwersji:

– regulację wypełnienia i negację wyświetlania:

– ręczne rysowanie linii, punktów oraz okręgów;

– wstawienie tekstu do 42 znaków oraz edycję jego położenia;
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Po  wprowadzeniu  żądanych  zmian  należy  wybrać  przycisk  „Zapisz”.  Skonwertowany  obraz 
zostanie przeniesiony do głównego okna programu. Obraz jest teraz gotowy do przesłania.

 4.8.Tworzenie animacji

Rotoss  umożliwia  wyświetlanie  animacji  do  224  klatek  (w  zależności  od  wersji).  Sekwencję 
obrazów można uzyskać poprzez:

– wczytanie i konwersję pliku w formacie AnimatedGIF;

– ręczne wczytywanie i konwersję poszczególnych klatek animacji;

Animowany GIF

Aby wczytać do konwersji plik w formacie AnimatedGIF, należy postępować tak jak w przypadku 
standardowego pliku graficznego – patrz punkt 4.5.

Ręczne tworzenie animacji

Aby utworzyć sekwencję ze wskazanych obrazów, należy powtarzać procedurę opisaną w punkcie 
4.5 dla każdej klatki animacji. 

Każdy kolejny dodany obraz zostanie dodany na liście obrazów jako następna klatka animacji. 
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Konwertowanie ręczne i automatyczne

Każdy obraz w sekwencji musi przed przesłaniem do urządzenia zostać skonwertowany w sposób 
opisany w punkcie 4.6

Każda  poszczególna  klatka  w  sekwencji  może  być  konwertowana  ręcznie,  istnieje  również 
możliwość uproszczonego konwertowania automatycznego.

Aby wykonać automatyczną konwersję wszystkich obrazów w sekwencji, należy:

– przeprowadzić proces konwersji dla pierwszego obrazu w sekwencji (patrz punkt 4.6);

– zaznaczyć obrazy przeznaczone do automatycznej konwersji (jeśli wymagane);

– wybrać prawym przyciskiem myszy pierwszy obraz w sekwencji;

– z menu wybrać polecenie „Konwertuj automatycznie”, a następnie „Wszystkie” lub 
„Wybrane”;

Wszystkie wybrane obrazy zostaną skonwertowane wg ustawień przyjętych dla pierwszego obrazu.

 4.9.Przesyłanie obrazów do urządzenia

Do przesyłania danych do urządzenia służy polecenie „Zapisz do urządzenia”, znajdujące się w 
menu „Plik” w pasku menu.

UWAGA! Przed rozpoczęciem przesyłania należy skorzystać z polecenia „Autodetekcja” - patrz 
punkt 4.4.

Aby przesłać skonwertowany obraz do urządzenia, należy:

– zaznaczyć żądany obraz lub obrazy na liście obrazów;

– wybrać polecenie „Zapisz do urządzenia” z menu „Plik”;

– zostanie wyświetlone okno „Zapisz do urządzenia” - należy wybrać polecenie „Wyślij”;

–  rozpocznie się proces przesyłania danych do urządzenia:
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– aplikacja poinformuje o zakończeniu procesu komunikatem: 

 4.10. Zapis i odczyt utworzonych projektów

Aplikacja umożliwia zapis utworzonych projektów do pliku oraz ich odczyt w celu ponownego 
wykorzystania.  Służą  do  tego  polecenia  „Zapisz  projekt”,  „Zapisz  projekt  jako”  oraz  „Otwórz 
projekt”, znajdujące się w menu „Plik”.

 5. Specyfikacja techniczna
Długość : 210 cm;

Szerokość : 30mm;

Grubość : 30 mm;

Waga: 150g;

Napięcie zasilania: 3.7V;

Pobór prądu: średnio 250mA;

Ilość punktów świetlnych: w zależności od wersji 24/48 punktów na stronę;

Czas pracy : średnio 6 h ( w zależności od wersji);

USB : zgodne ze standardem 2.0;
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 6. Uwagi końcowe
• urządzenie nie działa prawidłowo, jeśli akumulatory są rozładowane;

• jeśli pojawią się problemy z wyświetlaniem obrazu, należy w pierwszej kolejności 
sprawdzić mocowanie magnesu na ramie roweru;
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