
Manual utilizare Robot R/C 27109

Robotul poate fi controlat de la distanta, cu ajutorul unei telecomenzi, si poate fi programat dupa propriile comenzi. Va fi
un coleg perfect de recreere.
Va rugam citi cu atentie instructiunile inainte de utilizare pentru a va familiariza cu toate functiile.

Instalarea bateriei:

Robotul functioneaza cu 4 baterii AA 1.5V.
1. Cu ajutorul unei surubelnite indepartati surubul de la capacul bateriei.
2. Introduceti bateriile respectand polaritatea indicata in interiorul cutiei.
3. Inchideti capacul bateriei si, cu ajutorul unei surubelnite, puneti surubul la loc.

Telecomanda functioneaza cu doua baterii AA 1.5V.
1. Cu ajutorul unei surubelnite indepartati surubul de la capacul bateriei.
2. Introduceti bateriile respectand polaritatea indicata in interiorul cutiei.
3. Inchideti capacul bateriei si, cu ajutorul unei surubelnite, puneti surubul la loc.

ATENTIE!
 Va rugam nu incercati sa reancarcati bateriile, le schimbati cu unele noi.
 Folosirea incorecta a bateriilor pot provoca deteriorari, va rugam sa aveti grija la urmatoarele:

a. Nu instalati bateriile cu polaritatea gresita
b. Daca nu folositi robotul pentru o perioada indelungata de timp va rugam sa scoateti bateriile.
c. Nu folositi baterii noi amestecate cu baterii vechi
d. Va rugam sa inlocuiti bateriile golite cat se poate de repede
e. Tineti bateriile departe de copii
f. Nu tineti bateriile in apropierea focului sau in soare foarte puternic.
g. Va rugam sa aruncati bateriile in spatii special amenajate.

 Va rugam nu folositi robotul in soare puternic. Nu aruncati cu discuri spre personae.
 Nu bagati in gura/inghititi partile mici.
 Nu depozitati robotul langa surse de foc sau caldura puternica.
 Pentru a nu polua mediul inconjurator va rugam sa aruncati ambalajul in spatiile special amenajate.

Functii:

1. Puneti intrerupatorul pe “On” pentru a porni robotul si apasati pe butonul “GO” situate pe pieptul robotului.
Robotul va ridica arma si va spune “Greetings Master! I am yours to command.” In acelasi timp ochii robotului vor
lumina intermitent, in asteptarea unei comenzi. Puteti folosi telecomanda sau sa apasati pe butonul de pe pieptul
robotului pentru a-l controla.

2. Daca nu utilizati robotul pentru o perioada mai lunga de timp acesta va spune “Master! I wait your instructions.”
si va astepta noi comenzi. Daca tot nu utilizati robotul acesta va spune “Mission accomplished” si va intra in
asteptare.

3. Cand decideti sa il utilizati, va trebui sa apasati iar butonul “GO” si robotul isi va relua activitatea. Cand nu mai
utilizati robotul va rugam sa opriti robotul, mutati intrerupatorul pe “OFF”.

Atentie: Ca robotul sa functioneze cat mai bine, telecomanda trebuie indreptata spre receptorul aflat in capul robotului.

Important: Va rugam nu aruncati cu discuri in/spre persoane sau animale

Setare program:

La inceput robotul va asteapta comenzi. Apasati butonul “GO”, lumina de la pistol se va aprinde intermitent. Apasati pe
butonul “Program”pentru a selecta functiile dorite, apasati butonul “GO” si robotul va executa comenzile.



Descriere butoane:

Instructiuni operare:

Controlul bratelor – Apasati butonul ❷ de pe telecomanda; robotul va ridica bratul cu arma si va spune: “Freeze! Identify
yourself. Or I will shoot”. Apasati din nou butonul si robotul va “trage” cu arma in sus spunand: “Surrender now! You are
under arrest.”
Controlul armei – Apasati butonul ❶ de pe telecomanda dupa care apasati butonul ❷. Robotul va emite niste sunete iar
arma va emite semnale luminoase intermitente.
Deplasare – Apasati butonul ❸ de pe telecomanda si robotul va merge inainte si inapoi. Apasati butonul ❹ de pe
telecomanda si robotul se va deplasa prin alunecare inainte si inapoi.
Rasucire – Apasati butoanele❺,❻ de pe telecomanda pentru a rasuci robotul spre stanga sau dreapta.
Dans – Apasati butonul❼ de pe telecomanda si robotul va incepe sa danseze.
Aruncare disc – Apasati butonul ❽ de pe telecomanda si robotul va spune “Laser on”. Apasati butonul ❾ pentru a elibera
si trimite discul.
Atentie: Va rugam sa efectuati pasii in aceasta ordine altfel discurile nu vor functiona. In timp ce robotul trimite discuri,
puteti ajusta unghiul si timpul de trimitere folosind butoanele❺❻.
Incarcarea discurilor:

Ridicati capul robotului (vezi figura a), puneti discurile in fanta pentru discuri si inchideti capul robotului (vezi figura b). Va
rugam sa folositi doar discurile care se regasesc in pachet. Daca discurile nu sunt bine asezate in fanta, robotul nu le va
putea arunca. Va rugam sa scoateti discurile si sa le rearanjati.
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