
 *התמונות במדריך הן להמחשה בלבד. אנא התייחסו 
  למוצר בפועל כבסיס להבנת המוצר.

הוראות הפעלה

משטרה
כלב

תודה שרכשתם את המוצר שלנו. אנא קראו את 
ההוראות להבנה מלאה ותפעול המוצר בצורה 

הטובה ביותר.

עברית!דובר



1. תכולת האריזה

USB כבל הטענה

הוראות הפעלה

1. הצעצוע מכיל סוללת ליתיום 3.7V )הסוללה כלולה(.
AAA 1.5V 2. השלט הרחוק מופעל ע"י שתי סוללות

)הסוללות אינן כלולות(.
3. כבל USB אחד.
4. ארבעה טילים.

5. הוראות הפעלה.

3.7V סוללת ליתיום AAA 1.5V שתי סוללות

X4

שלט רחוק כלב שוטר חכם

הוראות הפעלה

כלב שוטר

חכם

*התמונות במדריך הן להמחשה בלבד. אנא התייחסו 
למוצר בפועל כבסיס להבנת המוצר.

תודה שרכשתם את המוצר שלנו. אנא קראו 
את ההוראות להבנה מלאה ותפעול המוצר 

בצורה הטובה ביותר.



2. תכונות השלט והתקנת סוללות

סמן אור עצור

פנה שמאלה פנה ימינה

מבט לשמאל מבט לימין

אחורה שירים

הפעלה במגע נביחות
סיור קריצה

מי אני עובדות חשובות
הדגמה

תכנות ריקוד

קדימה
הגברת עוצמת הקול + הנמכת עצמת הקול

1. דרושות שתי סוללות לא נטענות AAA 1.5V לשלט )הסוללות אינן כלולות(.
2. ראשית השתמשו במברג כדי לפתוח את אריזת הסוללות.

.AAA 1.5V 3. הכניסו שתי סוללות לא נטענות
4. סגרו את מכסה התא וחזקו עם ברגים.

AAA 1.5V שתי סוללות 
לשלט )לא כלולות(



3. תכונות והוראות הטענה

תרשים הסבר להטענת הכלב

אזור הפעלה 
באמצעות מגע

עמדת ירי המסתובבת 
360 מעלות

המותן תסתובב 
מצד לצד

מפרקים מתנועעים

:USB שיטות הטענה באמצעות כבל

:6V תרשים הטענה לאריזת סוללות

זמן הטענה הוא כ-90 דקות. זמן 
משחק נמשך כ-45 דקות.

1. ראשית השתמשו במברג כדי
לפתוח את אריזת הסוללות.
.3.7V 2. הכניסו סוללת ליתיום

3. סגרו את אריזת הסוללות וחזקו
עם ברגים.

כלול

שיטה ראשונה

 כבל ההטענה
מחובר למחשב

שיטה שניה

מחובר לסוללת
גיבוי

שיטה שלישית

מחובר לכניסת
USB

מצמוץ

הפעלה/כיבוי

הראש יסתובב 
מצד לצד



תפעול עמדת הירי
1. ירי חיצים

2( עמדת ירי המסתובבת 
360 מעלות

בסיס עמדת הירי מסתובב 360 מעלות כדי 
לאפשר ירי לכל הכיוונים.

אין לכוון חיצים אל אדם או בעל חיים.
ראשית, הכניסו את החץ לעמדת הירי )כפי שרואים באיור(. כוונו למטרה ולחצו על כפתור 

השיגור על הלוח. שגרו את החץ.

הרכבת הטיליםירי

סיבוב של 360 מעלות

טעינה והתקנה של סוללות ע״י מבוגר בלבד.
1. הסוללה הדרושה להפעלת הרובוט היא סוללת ליתיום חיצונית 3.7V. להפעלת השלט 

.AAA 1.5V דרושות שתי סוללות
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 בלבד.
6. הכניסו והסירו את הסוללות עפ"י ההוראות המופיעות בתא הסוללות.

7. אין לערבב בין סוגים שונים של סוללות או לערבב בין סוללות חדשות וישנות.
8. יש להכניס סוללות על פי הקוטביות הנכונה.

9. יש להסיר סוללות חלשות מהצעצוע.
10. אין ליצור קצר בין נקודות המגע של הסוללות.

11. אין לחבר את הצעצוע לשקע חשמל שאינו תואם את דרישות היצרן. 
 12. יש לבדוק את תקינות גוף המטען, החוטים, השקעים או כל חלק אחר באופן קבוע.

במידה ומצאתם פגם באחד החלקים, יש להפסיק את השימוש באופן מיידי עד לתיקון מלא.

אזהרות בטיחות לשימוש בסוללות



4. תאור תכונות מכניות של המוצר

1. הפעלה
בזמן ההפעלה, הרובוט יאמר משפטי פתיחה שונים.

2. במצב המתנה
הרובוט יאמר משפטי הפעלה שונים.

3. מצב סוללה חלשה/מצב שינה
 לאחר כדקה ללא פעילות, הרובוט יכנס למצב שינה.

במצב של סוללה חלשה, הרובוט יבקש שתטעינו אותו.

4. קדימה
לחצו על "קדימה" והרובוט ינוע 
קדימה, ינדנד בראשו ויניע את 

גופו לצלילי אפקטים.

קדימה 4

אחורה 5

6

5. אחורה
לחצו על "אחורה" והכלב ינוע 

אחורה,  ינדנד בראשו ויניע את 
גופו לצלילי אפקטים.

6. שמאלה
לחצו על "שמאלה" והכלב 

יפנה שמאלה, ינדנד בראשו 
ויניע את גופו לצלילי אפקטים.

פנה שמאלה



7

7. ימינה
לחצו על "ימינה" והכלב יפנה 
ימינה,  ינדנד בראשו ויניע את 

גופו לצלילי אפקטים.

8. עצור
לחצו "עצור" כדי להפסיק את כל התנועות.

9. הגברת עוצמת הקול
לחצו "עוצמת קול +" להגביר את עוצמת הקול, ברירת המחדל 

של עוצמת הקול היא 2, העוצמה המירבית היא 7.

10. הנמכת עוצמת הקול
לחצו "עוצמת קול -" להנמיך את עוצמת הקול, ברירת המחדל 

של עוצמת הקול היא 2, העוצמה המירבית היא 7.

פנה ימינה

11. מבט שמאלה
לחצו על "מבט שמאלה" והכלב 

יסובב את ראשו שמאלה וימצמץ 
שלוש פעמים בליווי צלילי 

אפקטים.

12. מבט ימינה
לחצו על "מבט ימינה" והכלב 

יסובב את ראשו ימינה וימצמץ 
שלוש פעמים בליווי צלילי 

אפקטים.

מבט ימינה 11

מבט שמאלה12



14. נביחות
לחצו על "נביחות" והכלב ינבח.

נביחות14

13. סיור
לחצו על "סיור" והכלב ינוע ללא 
הפסקה לצלילי אפקטים, בזמן 
שהגוף יתנועע והראש יסתובב 

ימינה ושמאלה.

סיור13

15

16

קריצה

הפעלה
באמצעות

מגע

15. קרוץ
לחצו על "קרוץ", הכלב יקרוץ 

תוך כדי נענוע הראש מצד לצד.

16. הפעלה באמצעות 
מגע

לחצו על "מגע" והכלב ישמיע 
קולות שונים.

לחצו על ראש הכלב והוא יאמר משפט חיבה בכל נגיעה.  



ריקוד17

17. ריקוד
לחצו על כפתור "ריקוד" והכלב 

יתחיל לרקוד. ריקוד אחד בכל 
פעם. לכל ריקוד יש צליל פתיח 

שונה. לחצו על הכפתור כדי לנגן 
מנגינות שונות.

18. שיר
לחצו על "שיר" כדי להפעיל קול בהתאמה לשיר המתנגן.

19. הדגמה
לחיצה על הדגם והכלב יתחיל להתנועע ולהשמיע קולות. 

20. מי אני
לחצו על "מי אני", הכלב ינענע בראשו, ימצמץ בעיניים ויספר על 

עצמו.

21. משמר המידע
לחצו על "משמר המידע", הכלב יניע את ראשו מצד לצד, ימצמץ 

בעיניים ויתן לילדים טיפים חשובים לחיים.

21. תכנות
לחצו על כפתור "תכנות" והתחילו לתכנת. לאחר שתהליך 

התכנות הסתיים, לחצו על לחצן התכנות שוב כדי לבצע את 
התוכנית. )הפרמטרים שלא ניתנים לתכנות הם: עצמת הקול, 

לחצן עצור, קריצה, הפעלה באמצעות מגע(.




