
LISTA CZĘŚCI

Przód robota: Tył robota:
Kontroler:

Głowa
Lewa pięść 
(sierpowy) 

Małe kółka na stopach robota

Talia

Prawa pięść 
(prosty)

Wskaźnik

Włącznik

Gniazdo 
ładowania

Duże kółka na stopach robota

Głośnik

Gniazdo 
ładowania

Wskaźnik poziomu 
naładowania
Włącznik

Wskaźnik poziomu mocy
Przycisk trybu 
głosowego

Prawy 
kontroler

Lewy kontroler

rys.1 rys.2 rys.3

rys.4 rys.5 rys.6

INSTALACJA BATERII W NADAJNIKU

ŁADOWANIE ROBOTA

Upewnij się, że kontroler jest wyłączony. 
1.Śrubokrętem odkręć śrubkę mocującą pokrywę 
   baterii.(rys.1)
2.Do środka włóż 4baterie AA.(rys.2)
3.Z powrotem przykręć śrubkę.(rys.3)

1.Upewnij się, że robot jest wyłączony, a następnie 
   podłącz kabel ładowania do gniazda z tyłu robota. 
   (rys.4)
2.Włącz kontroler. (rys.5)
3.Podczas ładowanie, będzie paliło się zielone 
   światełko. Po zakończeniu ładowania, światełko 
   zgaśnie. Po ładowaniu, odłącz kabel od robota.
Czas ładowania: 20-30 minut; czas zabawy: 6-8 minut.

Informacja:
1.Kiedy napięcie  spadnie poniżej 4,8V, czerwone światełko zacznie powoli migać. 
   W takim przypadku trzeba naładować robota, lub wymienić baterię w kontrolerze.
2.Produkt posiada zabezpieczenie chroniące przez spięciami i przeładowaniem.

STEROWANIE
STEROWANIE
Kontroler w kształcie nunchaku dzieli się na dwie części. Każda z nich kontroluje inną rękę robota. 
Machnięcie lewym kontrolerem sprawi, że robot wyprowadzi lewy sierpowy i obróci się w lewo. Machnięcie prawym 
kontrolerem sprawi, że robot wyprowadzi prawy prosty i obróci się w prawo. Naprzemiennie atakując prawą i lewą 
ręką, sprawimy że robot zacznie iść do przodu. Rytmiczne atakowanie sprawi, że ruch zabawki będzie płynniejszy.

Proces synchronizacji:
1.Wybierz częstotliwość A lub B. Światełko na zabawce zacznie migać, co oznacza, że robot próbuje ustanowić 
połączenie z kontrolerem. Teraz należy włączyć kontroler i czekać, aż zapali się czerwone lub niebieskie światło. (Dla 
częstotliwości A, zapali się niebieskie światło a dla B, czerwone.) Po wykonaniu tych czynności, robot będzie gotowy 
do zabawy.
Synchronizacja nie powinna być przeprowadzana dla więcej niż jednego robota jednocześnie.
2.Po otrzymaniu ciosu, robot będzie niepodatny na obrażenia przez 0,2 sekundy. Po upłynięciu 0,2 ciosy ponownie 
będą rejestrowane.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BATERII

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

KONSERWACJA

- Nie należy ładować baterii do tego nie przeznaczonych.
- Akumulatorki powinny być wyjęte z kontrolera przed ładowaniem.
- Akumulatory powinny był ładowane przez osoby dorosłe.
- Nie powinno mieszać się ze sobą różnych rodzajów baterii.
- Nie powinno mieszać się starych baterii z nowymi.
- Zużyte baterie należy wyjąć z kontrolera.
- Nie należy doprowadzać do spięcia panelu ładowania.

- Wyjmij baterie z kontrolera, przed odłożeniem go na dłuższy czas.
- Zabawka powinna być czyszczona za pomocą lekko wilgotnej szmatki.
- Trzymaj zabawkę z dala od wody i źródeł ciepła.

- Nie wrzucać baterii do ognia.
- Nie trzymać baterii w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie naruszać powierzchni baterii.
- Nie przeładowuj akumulatorów.
- Akumulator nie powinien być podłączany do gniazdka elektrycznego.
- Nie rozmontowuj baterii.
- Akumulator powinien być ładowany co najmniej raz na 6 miesięcy.
- Wyłącz zabawkę po zabawie.
- Zużyte baterie powinny być poddawane utylizacji.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Zabawka się nie rusza.
1.Zabawka jest wyłączona.
2.Rozłądowany akumulator.

1.Włącz zabawkę.
2.naładuj akumulator.

Ataki robota 
są słabe.

1.Rozładowany akumulator.
2.Coś blokuje nogi robota.

1.Naładuj akumulator.
2.Odblokuj nogi robota.

Robot nagle staje, 
a światła się 
nie świecą.

1.Rozładowany akumulator. 1.Naładuj akumulator.

Utrata kontroli 
nad robotem.

1.Zabawka działająca na tej samej częstotliwości 
znajduje się w pobliżu.
2.Za duże naświetlenie.

Zmień miejsce zabawy (z dala 
od innej zabawki lub bardziej 
zacienione.)

 Dystrybucja: ZUH Kontext s.c. Izabela Zawistowska, Konrad Zawistowski. 
 Ul. Hetmańska 10 / 15-727 Białystok
Gwarancja: Gwarancja ważna 12 miesięcy od daty zakupu. Nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, 
bądź zagubienia jakichkolwiek elementów. Wszelkie używanie w celu niezgodnym z załączoną instrukcją 
nie będzie podlegało pod warunki gwarancyjne.
Uwaga: Może zawierać małe elementy, chronić przed dziećmi poniżej 3 lat. 
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Jak zwyciężyć w pojedynku?

1.Traf twarz robota przeciwnika 5 razy. Po każdym 
trafieniu kolor diody się zmieni. Robot, który 
zostanie trafiony pięć razy, zatrzyma się.
Robot ma 5 punktów wytrzymałości:
(1)Po pierwszym trafieniu, zacznie migać niebieska       
dioda.
(2)Po drugim trafieniu, zacznie migać biała dioda.
(3)Po trzecim trafieniu, zacznie migać czerwona dioda.
(4)Po czwartym trafieniu, czerwona, niebieska i biała 
dioda zaczną migać naprzemiennie.
(5)Po piątym trafieniu, czerwona, niebieska i biała 
dioda zaczną jednocześnie, powoli migać. Oznacza to, 
że robot stracił wszystkie punkty wytrzymałości.

2.Znokautuj przeciwnika. Jeżeli robot przeciwnika 
się przewróci, oznacza to Twoje natychmiastowe 
zwycięstwo.

3.Jeżeli walka rozgrywana jest na arenie, możesz 
zwyciężyć poprzez wypchnięcie przeciwnika z 
ringu.

Bezmyślne atakowanie nie prowadzi do zwycięstwa.

Gdy przeciwnik 
się zbliża

Gdy przeciwnik 
się oddala

Zawsze staraj się trafić 
przeciwnika. Nie daj mu 
szansy do kontrataku.

Twarz robota najłatwiej 
jest trafić wyprowadzając 
prawy prosty.

W nadajniku zamontowany jest głośnik emitujący dźwięki 
za każdym razem, kiedy zaatakujesz przeciwnika lub 
zostaniesz trafiony, czyniąc walkę bardziej ekscytującą.
(Wciśnij przycisk trybu głosowego, by zmienić głosy.)


