
 

  

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

1, A DOBOZ TARTALMA: robot, távirányító, használati utasítás 
 
Szia! A nevem James, kém vagyok, az Xtrem Bots család tagja, egy szuper ügynök, rengeteg képességgel. Tudok 
kémkedni, titkos üzeneteket küldeni, beszélni és táncolni is!  
Légy a társam! 
 
Használat előtt olvasd el az alábbi utasításokat, hogy jobban megismerd, hogyan is működöm. Én leszek a legjobb 
csapattársad! 
 
2, KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS 
- Cserélje ki az elemeket, ha a játék teljesítménye csökken. 
- Ha hosszabb ideig nem használja a játékot, vegye ki belőle az elemeket és az akkumulátort. 
- Az akkumulátort és a töltő vezetéket rendszeresen ellenőrizze. Amennyiben meghibásodást tapasztal, a hiba 
kijavításáig ne használja. 
- Ha a játék meghibásodik elektrosztatikus kisülés vagy rövid áramellátás miatt, indítsa újra. 
- Finoman törölje le a játékot egy tiszta ruhával. 
- Tartsa távol a játékot a közvetlen magas hőmérséklettől. 
- Ne merítse vízbe a játékot, mert meghibásodást okozhat az elektromos alkatrészekben. 
 
Megjegyzés szülőknek: 
- Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót gyermekével. 
- Ez a játék otthoni használatra készült (ház és kert). 
- A játék összeszerelését felnőtt végezze. 
- Az elemek és alkatrészek cseréje felnőtt felügyelete mellett végezhető.  
- Ne változtasson vagy módosítson semmit a játékon. 
 
3, ELEMRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK: 
- Ne próbálkozzon a nem újratölthető elemek töltésével. 
- Töltés előtt távolítsa el az újratölthető elemeket a játékból. 
- Az újratölthető elemek töltését csak felnőtt végezheti. 
- Ne keverje a régi és új, illetve a különböző típusú elemeket. 
- Csak azonos vagy azzal egyenértékű elemeket ajánlott használni. 
- Az elemeket a polaritásnak megfelelően helyezze be. 
- A lemerült elemeket ki kell venni a játékból.  
- Az elemek érintkezőit ne zárja rövidre. 
- Ne használjon együtt régi és új elemeket. 
- Nem szabad összekeverni az alkáli, standard (szén-cink) és nikkel-kadmium elemeket. 
 
Megjegyzések: 
- Ha a robot nem reagál a távirányító utasításaira, indítsa újra.  
- Az optimális teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy kizárólag alkáli elemeket használjon.  
 
Kérjük, a használati útmutatót őrizze meg, mert a későbbiekben is szüksége lehet rá. 
 
A TÁVÍRÁNYÍTÓ ELEMEIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK: 

Elem adapter:  
Jellemzők: DC 3V 
Minőség és típus: 2 x 1,5V “AA”/LR6 (nem tartozék) 
 
A ROBOT ELEMEIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK: 

Elem adapter:  
Jellemzők: DC 4.5V 
Minőség és típus: 3 x 1,5V “AA”/LR6 (nem tartozék) 
 

 Ez az áthúzott kuka jel arra figyelmeztet, hogy az elemeket (valamint az újratölthető- és gombelemeket), 
valamint azok csomagolását és egyéb tartozékait ne a kommunális hulladékgyűjtőbe dobja, az elemeket és 
elektronikai alkatrészeket a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dobja. Az akkumulátorok károsak az egészségre 
és a környezetre, kérjük, segítsen megvédeni a környezetet a szennyezéstől. Ha hosszabb ideig nem használja a 
játékot, kérjük, hogy az elemeket és/vagy akkumulátorokat vegye ki a játékból. Az elemeket a helyi előírásoknak 
megfelelően dobja ki. 

WEEE: Ha az elem már nem használható, kérjük, vegye ki és selejtezze le az előírásnak megfelelően. Az 
elektromos készülékeket juttassa el egy elektronikai hulladékgyűjtő helyre. A többi tartozék kommunális 
hulladékgyűjtőbe dobandó. 
 
AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE A TÁVIRÁNYÍTÓBA: 
1. Egy philips csavarhúzó segítségével nyissa ki a távirányító elemtartó fedelét. 
2. Helyezzen 2 x 1,5 V-os AA elemet az elemtartóba. 
3. Zárja vissza a fedelet a csavarhúzó segítségével. 
 
AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE A ROBOTBA: 
1. A robot elemtartója a hátulján található. 
2. Egy philips csavarhúzó segítségével nyissa ki a távirányító elemtartó fedelét. 
3. Helyezzen 3 x 1,5V “AA”/LR6 elemet az elemtartóba. 
4. Zárja vissza a fedelet a csavarhúzó segítségével. 
5. Az elemek cseréje előtt kapcsolja ki a robotot. 
 
 
 
4, A ROBOT INDÍTÁSA 
Az indításhoz nyomja meg az ON/OFF gombot a robot mellkasán. 
 
5, ALAP FUNKCIÓK 
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11, LED zseblámpa: 
Nyomja meg a ”Zseblámpa” gombot a távirányítón, hogy bekapcsolja a robot zseblámpáját. A zseblámpa 
színének váltásához nyomja meg 3x a gombot. Nyomja meg ismét a gombot a zseblámpa kikapcsolásához.  

 
12, HANGVÁLTÁS: 
Nyomja meg a ”Hangváltás” gombot a távirányítón és a robot különböző hangon fogja elismételni az üzenetet. 
Legfeljebb 2x nyomhatja meg a hangváltáshoz. 

 
13, HANG 
Nyomja meg a ”Hang” gombot a távirányítón és a robot különböző kémhangokat fog játszani. Legfeljebb 4x 
nyomhatod meg a hangváltáshoz. 

 
 
13, TAPS 
Nyomja meg a ”Taps” gombot a távirányítón és a robot különböző feladatokat hajt végre a tapsra. 
1 taps: előre megy 
2 taps: hátrafelé megy 
3 taps: Demo mód 

 

 

 

 

 

 
6, KÉSZENLÉTI MÓD: 
A “Készenléti mód” gomb az ébresztéshez vagy a készenléti módba lépéshez való. 
A gomb megnyomásával a robot készenléti módba lép, majd alvó állapotban marad, amíg ezt a gombot újra meg 
nem nyomják. 
2 perc inaktív állapot után a robot automatikusan készenléti módba lép. A robot hangot ad ki, mielőtt készenléti 
módba lép. 

 
7, DEMO MÓD: 
Nyomja meg a “Demo” gombot a távirányítón. A robot ezután elkezd táncolni, hangot kiadni és mozogni. 

 
8, PROGRAMOZÁS 
1. Nyomja meg a “Program” gombot, amíg egy sípoló hangot nem hall. 
2. Legfeljebb 50 funkció programozható be. A robot tud: 
- előre és hátra csúszni 
- előre és hátra sétálni 
- jobbra és balra fordulni  
- előre beállított hangokat kiadni 
3. A beprogramozott produkció lejátszásához nyomja meg a “PROGRAM” gombot újra. 
4. Ha nincs használatban, automatikusan kikapcsol.  

 

9, ZENE 

Nyomja meg a “Zene” gombot a távirányítón.  A robot ekkor elkezd táncolni. Nyomja meg 3x a zeneváltáshoz.  

 

10, KÉM/ÜZENET MÓD 

1. Nyomja meg a “SPY” gombot a távirányítón. 

2. A robot elkezdi a hangot rögzíteni, amivel bárkit lehallgathat a szobában. Nyomja meg újra a gombot a felvétel 

leállításához.  

3. Nyomja meg a “MESSAGE” gombot a rögzített üzenet lejátszásához. 

4. Titkos üzeneteket rögzíthet, amit távolról is lejátszhat.

 

Programozás 

ROBOT 
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