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חוברת הפעלה
יש לקרוא ביסודיות לפני השימוש

מחבר סוללה

מפסק הפעלה

סוללה 
נטענת

3.7V
350mAh

USB כבל טעינה

 AA סוללות 
)לא כלולות(

 AAA סוללות 
)לא כלולות(

סוללה נטענת

מתג הפעלה

שלט רחוק3

הוראות הפעלה4

הוראות טעינת הסוללה2

התקנת סוללות1

התקנת הסוללה ברובוט
1. העבירו את מתג ההפעלה למצב כבוי

2. סובבו את מנעול מכסה תא הסוללות ופתחו אותו.
3. חברו את הסוללה הנטענת למחבר הסוללה לפי האיור

4. סגרו את מכסה תא הסוללות.

התקנת סוללות בשלט הרובוט
1. פתחו את בורג תא הסוללות והסירו את המכסה.
 2. התקינו את הסוללות לפי הקוטביות המוטבעת  

    בתא הסוללות
3. סגרו את תא הסוללות והדקו את הבורג

הוראות טעינת הסוללה
1. חברו את הסוללה למטען לפי האיור 

5V 1A למטען בעוצמה של USB 2. חברו את חיבור ה
3. טעינה ממוצעת אורכת כשעתיים

4. לאחר סיום הטעינה יש לנתק את חיבור ה USB מהמטען.
* יש להטעין את הסוללה לפני השימוש ברובוט.
* במהלך הטעינה הסוללה והמטען מתחממים.

3C מומלץ להשתמש במטען של טלפון סלולרי בעל תקן *

התקנת סוללות בשק האגרוף
1. פתחו את בורג תא הסוללות והסירו את המכסה.

 2. התקינו את הסוללות לפי הקוטביות המוטבעת 
    בתא הסוללות

3. סגרו את תא הסוללות והדקו את הבורג

USB חברו למקור כוח
או למטען סלולארי

אגרוף ימין אגרוף ימין6 5

קדימה/אחורה 5

 לחיצה קצרה:
שינוי צורה למכונית

 לחצה ארוכה:
הנמכת עוצמת הקול

3

ימינה/שמאלה 2

לחיצה קצרה:
שינוי צורה לרובוט

לחיצה ארוכה:
הגברת עוצמת הקול

4

 * הפעילו את השלט והרובוט כאשר הם במרחק של פחות מ  
   2 מטר אחד מהשני כדי היצרו חיבור תקין.

 * הרובוט כבה אוטומטית לאחר 5 דקות כדי לשמור אנרגיה. 
   להפעלה מחדש לחצו על כל לחצן בשלט.
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שליטה באגרופיםשינוי צורה

מצב קרב

מצב אגרוף - אימון

שליטה ברובוט

אגרוף ימיןאגרוף שמאללחיצה קצרה - שינוי ממכונית לרובוט

לחיצה קצרה - שינוי מרובוט למכונית

קדימה

ימינה

אחורה

שמאלה

אינדיקטור פציעה
 1. לאחר פגיעה ראשונה אינדיקטור הפציעה יהפוך 

    מירוק לאדום וישמע אפקט קולי של פגיעה.
 2. לאחר פגיעה שניה אינדיקטור הפציעה יהפוך 
    לאדום מהבהב וישמע אפקט קולי של פגיעה.

 3. לאחר פגיעה שלישית אינדיקטור הפציעה יכבה 
    והרובוט יהפוך חזרה למכונית.

 1. כאשר שק האגרוף נפגע בפעם הראשונה האור שלו 
     מהבהב פעמיים ומשמיע אפקט קולי. לאחר מיכן 

    חוזר הצבע לירוק.
 2. כאשר שק האגרוף נפגע בפעם השניה האור שלו 

     מהבהב שלוש פעמים ומשמיע אפקט קולי. לאחר 
    מיכן חוזר הצבע לירוק מהבהב.

 3. כאשר שק האגרוף נפגע בפעם השלישית האור שלו 
     מהבהב ומשמיע אפקט קולי של ניצחון. לאחר מכן 

    שק האגרוף עובר למצב המתנה.


