
Introduktion 

Først skal du tilslutte din pod til din smartphone via Pivo Pod App.  

Oprette en konto 

1. Gå til App Store/Google Play Store, og download "Pivo Pod app" 

2. Åbn Pivo Pod-appen, og tryk på "Ja, jeg fik Pivo" 

3. Opret en Pivo-konto ved hjælp af en gyldig e-mail-adresse - Tryk på Opret konto  under 

knappen Log på - Udfyld tilmeldingsformularen - Bekræft din registrering via e-mail * Tjek 

din indbakke og uønsket mail, eller søg efter  noreply@getpivo.com,  hvis du ikke kan finde 

bekræftelsesmailen. 

4. Gå tilbage til appen, og log på din nye konto - Tryk på "Tillad" tilladelse til mikrofon, 

fotoalbum og stemmegenkendelse 

 

Når du har parret din smartphone, åbnes appen i Capture Preview – Video recording Mode. Du 

kan ændre indstillingerne enten i Capture preview-en ved at trykke på ikonerne eller ved at stryge 

til venstre for at åbne Mode Settings.  

I Mode Setting-en  trykker du på Hjælp-ikonerne for at få vist Tutorial   og  Remote Controle 

Guide  .  

Hvis du vil lukke Mode Settings, skal du blot klikke på knappen Confirm eller stryge til højre 

for at vende tilbage til Capture Preview. 
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Indstillinger for tracking 

Følg disse trin for at ændre indstillingerne i Capture Preview: 

1. Tryk på ikonet No Tracking,  og vælg ikonet Smart 

Tracking  

2. Stryg Trackingindstillinger for at vælge Horse Tracking  

 

 

 

 

 

 

Følg disse trin for at ændre indstillingerne i Mode Settings: 

1. Stryg til venstre for at se Mode Settings 

2. Vælg Smart Tracking under Automatisk Tracking  

3. Klik på knappen Confirm  eller stryg til højre for at vende 

tilbage til Capture Preview 

4. Stryg Trackingsindstillingerne for at vælge Horse Tracking  

 

  

 

 

 

  



Funktioner 

On-Screen Position 

Med On-Screen Position holder Pivo dig i venstre, midten eller højre side af skærmen, mens du 

trackes. Juster placeringen af dig selv på skærmen for at optimere din tracking. Med Automatisk 

justering justerer Pivo automatisk placeringen på skærmen til venstre, højre side af midten, så du 

altid er centreret. Se artiklen om On-Screen Position for at få flere oplysninger. 

Smart Capture 

I fototilstand skal du udløse Pivo ved hjælp af enten Stemme, Bevægelseskommando, Still Motion 

eller Action Capture. Se artiklen om Smart Capture for at få flere oplysninger. 

Burst & Rapid 

Med Burst On tager Pivo flere billeder til hvert billede og giver dig mulighed for at vælge det 

bedste. Du kan vælge mellem 5 eller 10 billeder for hvert billede. Hvis du slår Burst fra, tager 

Pivo kun ét billede for hvert billede. Burst er ideel, hvis du bevæger dig rundt og ønsker at fange 

det bedste billede! Se artiklen om Burst & Rapid  for mere information. 

 Tracking Speed 

Pod Silver har 4 indstillinger for tracking hastighed (Langsom, Normal, Hurtig, Vanvid). Slow er en 

fantastisk mulighed for glattere sporingsfunktioner, mens Fast and Frenzy kan fange alle dine 

bevægelser og retningsændringer. Se artiklen om Sporingshastighed  for at få flere oplysninger. 

 Predictive Follow  

Ved at aktivere Predictive Follow vil Pivo forsøge at følge dig, selv når du er ude af billedet.  Hvis 

du bevæger dig ud af rammen, vil Pivo fortsætte i den retning, du sidst bevægede dig i yderligere 

40 grader. Hvis Pivo ikke kan spore dig efter 40 grader, stopper det. Predictive Follow er en 

fantastisk mulighed for, når du ønsker at bevæge dig hurtigt og kan gå ud af rammen, så Pivo kan 

forudsige, hvor du vil være, uanset hvor du går. Se artiklen om  Predictive Follow  for at få flere 

oplysninger. 

 Target Exposure  

Med Target Exposure på, vil målet blive jævnt eksponeret, uanset om baggrunden bliver 

mørkere eller lysere, og Pivo vil være i stand til at spore det lettere. Se artiklen om 

måleksponering  for at få flere oplysninger. 

 Auto Zoom 

Auto Zoom er en super cool funktion, der gør det muligt for Pivo automatisk at zoome ind og ud i 

Smart Tracking. Du kan bruge Automatisk zoom med Smart Tracking, men ikke med Action 

Tracking. Se artiklen om  automatisk zoom for at få flere oplysninger. 

  

https://help.getpivo.com/hc/en-001/articles/360045435691-On-Screen-Position
https://help.getpivo.com/hc/en-001/articles/360025925151
https://help.getpivo.com/hc/en-001/articles/360045777692-Burst-Rapid
https://help.getpivo.com/hc/en-001/articles/360045750831-Tracking-Speed
https://help.getpivo.com/hc/en-001/articles/360046573271-Predictive-Follow
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Foto- og videotilstand 

Når du er i videooptagelsestilstand og blot trykker på knappen Optag for at begynde at optage. 

Under optagelsen kan du tage et skærmbillede ved at trykke på knappen til venstre, sætte på 

pause og optage igen ved at trykke på knappen til højre eller afslutte optagelsen ved at trykke på 

knappen i midten. 

Tryk på kameraknappen for at skifte til fototilstand, og tryk blot på udløserknappen for at tage 

billeder. Tryk på knappen Galleri, venstre fra udløserknappen, for at få vist billederne. I øverste 

venstre hjørne af skærmen kan du trykke på ikonerne for at aktivere din flash  . 

 

 

  

Bemærk: Hestetracking fungerer kun ’liggende’ og med bagkamera for at sikre bedre 

sporingskvalitet. 



Fjernbetjening 
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