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תודה שרכשתם את מוצרינו. אנא קראו דף הוראות
את ההוראות בקפידה לפני השימוש.

רובוט קרב מסתובב

יתכן והמוצר בפועל יהיה שונה מהתמונה.



- 2 -

- 1 -

INSTRUCTION SHEET

Thanks for purchasing our products. Please read 
the instruction sheet carefully before using.

*The product may vary from the picture.

Rotational Robot

מפרט המוצר

)B( לגרסה הנטענת

)A( עבור גרסה לא נטענת

רובוט )אדום(

דף הוראות

AA V1.5 ארבע בטריות
)שני בטריות AA V1.5 לכל משדר(

AA V1.5 שמונה בטריות
)ארבע בטריות AA V1.5 לכל רובוט(

)1( שני מארזי סוללות mAh 4.8V700 לרובוט )כלול(
)2( ארבעה מארזי סוללות AA 1.5V למשדר )לא כלול(

)3( כולל שני כבלי הטענה USB ודף הוראות אחד

)1( ארבע סוללות AA V1.5 לכל רובוט )לא כלול(

)2( שתי סוללות AA V1.5 לכל משדר )לא כלול(

ארבע סוללות 
AA V1.5

אריזת סוללות 
V4.8

שני כבלי הטענה 
USB

משדר X2מגן )כחול(רובוט )כחול(

מגן )אדום(
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משדר
טבלת הסבר לפונקציות המשדר

טבלת הסבר להתקנת סוללות במשדר

מפתח תאור הפונקציות:
 1. צרו את הקול המתריע של הרובוט 
באמצעות שילוב הכפתורים הבאים: 

.)C1+A1+B2/C2+A2+B1(
2. לחצו B1+B2: הרובוט ינוע קדימה.
3. לחצו C1+C2: הרובוט ינוע אחורה.

A1 .4: פלג הגוף העליון יסתובב בכיוון 
השעון. A2: פלג הגוף העליון יסתובב נגד 

כיוון השעון.
B2 .5: הגלגל הימני ינוע קדימה, הרובוט 

יסתובב נגד כיוון השעון.
C2: הגלגל הימני ינוע אחורה, הרובוט 

יסתובב בכיוון השעון.
B1 .6: הגלגל השמאלי ינוע קדימה, הרובוט 

יסתובב בכיוון השעון.
C1: הגלגל השמאלי ינוע אחורה, הרובוט 

יסתובב נגד כיוון השעון.
D1 .7: כפתור האצה. 

8. לחצו B1+C2: סיבוב בכיוון השעון.
9. לחצו B2+C1: סיבוב נגד כיוון השעון.

כפי שרואים באיור

 שתי סוללות
 AA V1.5 

)לא כלולות(.

AA V1.5
AA V1.5

)1( שתי סוללות AA V1.5 למשדר )לא כלול(.
)2( הסירו באמצעות מברג את הבורג שעל תא הסוללות.

 )3( הכניסו שתי סוללות AA V1.5 לתוך תא הסוללות. 
)הערה: חובה להכניס את הסוללות בקוטביות הנכונה(.

)4( החזירו את מכסה תא הסוללות למקומו וחזקו עם בורג.

אנטנה  A2 
 סיבוב פלג הגוף 

 העליון נגד כיוון השעון

 B2 
 הנעת הגלגל
הימני קדימה

 C2 
 הנעת הגלגל
D1 כפתור האצההימני אחורה

C1
הנעת הגלגל 

השמאלי אחורה

B1
הנעת הגלגל 

השמאלי קדימה

A1
סיבוב פלג הגוף 

העליון בכיוון השעון
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4.8V

הערות לשימוש בסוללות:
)1( סוללה נטענת אחת V4.8 לכל רובוט, שתי סוללות AA V1.5 לכל משדר.

)2( יש להטעין סוללות נטענות תחת השגחת מבוגר בלבד.
)3( יש להסיר סוללות נטענות לפני ההטענה.

)4( אין להטעין סוללות שאינן נטענות.
)5( אנא השתמשו בסוג זהה של סוללות או בסוללות המומלצות.

)6( אל תערבבו בין סוגים שונים של סוללות או בין סוללות חדשות וישנות.
)7( יש להכניס סוללות בקוטביות הנכונה.
)8( אנא הסירו סוללות חלשות מהצעצוע.

)9( אין ליצור קצר בין נקודות המגע של הסוללות.
)10( יש לבדוק כל חודש את החוט, התקע, גוף המטען וחלקים אחרים לאיתור נזקים. 

במידה ומצאתם פגם, יש להפסיק את השימוש במטען מיידית עד לתיקונו המלא.

)1( אריזת סוללות אחת mAh 4.8V700 לכל רובוט )כלול(.
)2( הסירו באמצעות מברג את הבורג שעל תא הסוללות.

 )3( הכניסו מארז סוללות נטענת V4.8 לתוך תא הסוללות. 
)הערה: חובה להכניס את הסוללות בקוטביות הנכונה(.

)4( החזירו את מכסה תא הסוללות למקומו וחזקו עם בורג(.
:USB להלן הדרכים לשימוש בכבל הטענה

1 2 3

חברו למחשב
 להטענה

חברו לסוללת 
הגיבוי להטענה

 USB חברו למתאם
להטענה

1.  יש להטעין סוללות נטענות תחת השגחת 
מבוגר בלבד. השתמשו רק בסוג זהה של 

סוללות או בסוללות המומלצות.
2. יש לבדוק כל חודש את החוט, התקע, את 

חלקו החיצוני של כבל ה-USB וחלקים אחרים 
לאיתור נזקים. במידה ונמצא פגם יש להפסיק 

את השימוש בכבל באופן מיידי על לתיקונו 
המלא.

הדגמת טעינה של
V4.8 מארז סוללות 

)כלול(

מתג

הרובוט
טבלת הסבר להתקנת סוללות )גרסה נטענת(



ON
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ON

טבלת הסבר להתקנת סוללות )הגרסה הלא נטענת(

אזהרה
 * הערה: יש להכניס את הסוללות 

בקוטביות הנכונה.
 * אין לערבב בין סוגים שונים של

סוללות או בין סוללות חדשות וישנות.

)1( ארבע סוללות AA V1.5 לרובוט )לא כלול(.
 )2( הוציאו את הבורג שעל תא הסוללות 

באמצעות מברג.
)3( הכניסו ארבע סוללות AA V1.5 לתא הסוללות 

)הערה: יש להכניס את הסוללות בקוטביות הנכונה(.
)4( החזירו את מכסה התא למקומו וחזקו עם בורג.

)1( כאשר המשדר דולק, האור האדום דולק.
)2( הדליקו את הרובוט והמשדר, יווצר חיבור ביניהם לאחר כחמש או שש שניות.

האור האדום דולק

במידה ונוצר החיבור בין המשדר והרובוט, עיני הרובוט ימצמצו וינועו שמאלה וימינה.

עיניים ממצמצות

מתג
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תהליכי הפעלה
הפעלת המשדר

 )1( כפי שרואים באיור 1, לחצו על כפתור B1 על המשדר, הגלגל השמאלי ינוע קדימה
והרובוט יסתובב בכיוון השעון.

 )2( כפי שרואים באיור 2, לחצו על כפתור B2 על המשדר, הגלגל הימני ינוע קדימה 
והרובוט יסתובב נגד כיוון השעון.

 )3( כפי שרואים באיור 3, לחצו על כפתור C1 על המשדר, הגלגל השמאלי ינוע אחורה 
והרובוט יסתובב נגד כיוון השעון.

 )4( כפי שרואים באיור 4, לחצו על כפתור C2 על המשדר, הגלגל הימני ינוע אחורה
והרובוט יסתובב בכיוון השעון.

)5( כפי שרואים באיור 5, לחצו על כפתור A1, פלג הגוף העליון יסתובב בכיוון השעון.
)6(  כפי שרואים באיור 6, לחצו על כפתור A2, פלג הגוף העליון יסתובב נגד כיוון השעון.

איור 1

איור 3

איור 5

איור 4

איור 6

איור 2
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)5( כפי שרואים באיור 5, לחצו על כפתור A1, פלג הגוף העליון יסתובב בכיוון השעון.
)6(  כפי שרואים באיור 6, לחצו על כפתור A2, פלג הגוף העליון יסתובב נגד כיוון השעון.

)9( כפי שרואים באיור 9, לחצו ביחד על הכפתורים C1+A1+B2 על המשדר, פלג הגוף העליון של הרובוט 
יסתובב בכיוון השעון ופלג הגוף התחתון יסתובב נגד כיוון השעון. הרובוט יתנועע וישמיע קולות מתגרים.

)10( כפי שרואים באיור 10, לחצו ביחד על הכפתורים C2+A2+B1 על המשדר, פלג הגוף העליון של 
 הרובוט יסתובב נגד כיוון השעון ופלג הגוף התחתון יסתובב בכיוון השעון. 

הרובוט יתנועע וישמיע קולות מתגרים.

)11( כפי שרואים באיור 11, לחצו ביחד על כפתורים B1+C2 והרובוט יסתובב בכיוון השעון.
)12( כפי שרואים באיור 12, לחצו ביחד על כפתורים B2+C1 והרובוט יסתובב נגד כיוון השעון.

 הערות: כאשר הרובוט מסתובב, תוכלו ללחוץ על כפתור D1 כדי להאיץ. 
הרובוט יצבור הרבה אנרגיה באמצעות הסיבוב וזה ישפר את כוח הקרב שלו.

איור 7

איור 9

איור 11

איור 8

איור 10

איור 12
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Warning:

)13( כפי שרואים באיור 13: לחצו ביחד על כפתורים A1+D1 ופלג הגוף העליון של הרובוט יסתובב 
במהירות בכיוון השעון.

)14( כפי שרואים באיור 14: לחצו ביחד על כפתורים A2+D1 ופלג הגוף העליון של הרובוט יסתובב 
במהירות נגד כיוון השעון.

 )1( הדמיה של קולות קרב מוסיפה לאוירת הקרב. הרובוט מצוייד בנשק לחימה מתאים, 
 שניתן להסרה בחופשיות, המגביר את ההגנה והופך את הקרב למהנה יותר. 

)כפי שרואים באיור 1 ואיור 2(.

 )2( לרובוט יש מותן יציבה המסוגלת להסתובב 360 מעלות. תוכלו להאיץ את סיבוב המותן 
באמצעות כפתור ההאצה וכך תוכלו לצבור כוח נוסף, שישפר את יעילות הקרב שלכם.

)4( הדליקו את הרובוט והמשדר ולחצו ביחד על כפתורים B1+C2+A2 )אם לוחצים על כפתור רוורס, 
הפעולה היא זהה(, הרובוט יתנדנד וישמיע קול מרתיע, המגביר את ההנאה מהמשחק )כפי שכתוב 

בעמוד 7: איור 9 ו-10(.
)5( כאשר המוצר במצב דלוק, תישמע כל חמש דקות תזכורת, כדי לוודא שמערכת הקול מתפקדת.

)6( הרובוט עצמו משתמש ב- M27/M40, תדר הפעולה הוא יציב. שחקו משחק מגוון, עיצוב מדליק 
ועצמתי, אהוב במיוחד על הילדים.

אזהרה: 
 )1( המוצר הזה מכיל חלקים קטנים, אין לבלוע כדי להימנע מסכנת חנק. לא מתאים לילדים מתחת לגיל 3. 

 )2( המוצר הזה מכיל רכיבים אלקטרוניים, אין להשתמש בו באזור רטוב או בתוך המים. אין לחבר את הצעצועים 
 ליותר ממספר ספקי הכוח המומלצים. )3( אל תתנו לרובוט ליפול משולחן או מכל משטח אחר כדי להימנע מנזק. 

האריזה וההוראות מכילים מידע חשוב ויש לשמור לשימוש עתידי.

)3( במהלך הקרב, מכות חוזרות ונשנות של אחד 
הרובוטים בכפתור הנמצא על חזהו של הרובוט 

האחר, יכולות לגרום לראש לצאת ממקומו. 
הרובוט יאבד את החיוניות. יש להרכיב את הראש 

ולהפעיל מחדש )כפי שרואים באיור 3(.

מאפיין

איור 13

איור 1

איור 14

איור 2

איור 3

פגיעה



 אזהרה! לא מתאים לילדים מתחת לגיל 36 חודשים. סכנת חנק. 
אנו ממליצים לשמור את ההוראות לשימוש עתידי.







הוראות בטיחות לשימוש בסוללות
במקרים יוצאי דופן תיתכן זליגה מהסוללות, אשר יכולה לגרום לכוויה 

ופציעה או להרוס את הצעצוע. כדי להימנע מזליגת סוללות:
* אין להטעין סוללות לא נטענות.

 * יש להסיר סוללות נטענות מהמוצר לפני ההטענה 
)אם ניתן להסיר את הסוללות(.

 * יש להטעין סוללות נטענות רק בהשגחת מבוגר 
)אם ניתן להסיר את הסוללות(.

*אין לערבב בין סוללות אלקליין, רגילות )פחם-אבץ( או סוללות נטענות 
)ניקל-קדמיום(.

* אין לערבב בין סוללות חדשות לישנות.
* יש להשתמש בסוללות מאותו הדגם או מסוג מקביל כפי שמומלץ.

* יש להכניס את הסוללות בקוטביות הנכונה.
* יש להסיר סוללות חלשות מהמוצר.

* אין ליצור קצר בין נקודות המגע של הסוללות.
* השליכו סוללות בצורה בטוחה.

 * אל תשליכו סוללות לאש, מכיוון שתוכן הסוללה יכול לזלוג 
או להתפוצץ.

 

 17XZ01B :מק״ט


