
Návod k použití

VĚK 8+
400+ ks

OPATŘENÍ
Varování! Nemiřte bloky na oči nebo obličej.Výrobek obsahuje malé části a není určen pro děti do 
3 let. Návod k obsluze obsahuje důležité informace, proto jej uschovejte pro budoucí potřebu.

Údržba:
Produkt nesmí být používán ve vodě nebo ve vlhkém prostředí. Povrchové nečistoty je třeba odstra-
nit suchým hadříkem.

Podrobnosti o produktu: 
2402MHz-2480MHz@3.15dBM 
Název produktu:  Apitor Super Bot
Model:  TD-ROBOT_008
Vhodné pro děti 8+ 
Způsob připojení: Bluetooth/2,4GHZ Napájení:  3x baterie AA (není součástí balení)

O Apitor SuperBot

Vzdělání Technologie

Inženýrství Matematika

 Hlavní řídicí jednotka

Porty senzorů

Barevný LED

2 vestavěné
motory

Kompatibilní s různými
stavebními bloky

Bluetooth

Porty kamery a senzorů

Port rozšířeného motoru
a LED pásku

Barevný LED

Apitor je produkt vytvořený na hraní a učení se v proudu STEAM. Sada se skládá z mnoha bloků, 
dvou senzorů IR a hlavní řídící jednotky. Apitor je kompatibilní s ostatními populárními značkami 
hraček, což umožňuje spojovaní sad a „oživováni” již existujících bloků. K sadě Apitor SuperBot 
můžete také zakoupit kameru.
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Instalace baterie

Otevřete kryt baterie Vložte 3 baterie typu AA

Zavřete kryt baterie

Nenabíjejte baterie, které nejsou pro tento účel určeny. 
Baterie by měly být nabíjeny pod dohledem dospělých. 
Vyjměte použité baterie z robota. Před nabíjením 
vyjměte baterii z hračky. Nemíchejte různé typy baterií. 
Při instalaci dbejte na správnou polaritu baterie. 
Souprava neobsahuje baterie.

Poznámky k použití baterie

Stažení aplikace

Vyhledejte a stáhněte aplikaci Apitor SuperBot na AppStore nebo Google Play.

Připojení řídící jednotky

Zapněte napájení hlavní řídicí jednotky.

Párování v aplikaci: Podržte tlačítko POWER na řídící jednotce, kontrolka 
začne blikat zeleně po dobu 10 sekund. Přejděte do nastavení ve vašem 
mobilním zařízení a zapněte Bluetooth. V aplikaci klikněte vpravo nahoře 
na ikonu Bluetooth, mobilní zařízení podržte co nejblíže u řídící jednotky, 
párování proběhne automaticky.

Co dělat, když se řídící jednotka nechce připojit k aplikaci?
Zkontrolujte, zda je na mobilním zařízení povoleno rozhraní Bluetooth. Pokud ne, zapněte ho. Když je Bluetooth zapnutý, vypněte hlavní 

ovládací jednotku a poté ji zapněte. Kromě toho zapněte a vypněte aplikaci. Potom zkuste zařízení znovu spárovat. Zkontrolujte, zda 
jsou baterie v řídicí jednotce dostatečně nabité. V případě pochybností vyměňte baterie nebo je znovu nabijte.

Aplikace Apitor SuperBot

Zvolte jeden z 18 modelů robota dostupných v aplikaci. Sestavte 
je podle manuálu. Ovládej robota pomocí dálkového ovládaní, tak 
aby se pohyboval dopředu/dozadu, zatáčel doleva/doprava a 
otáčel se.

Použijte hotový program v aplikaci nebo napište svůj vlastní 
program řízení robota. 

Proveďte praktická cvičení, která vás krok za krokem provede 
grafickým programovacím jazykem robotů Apitor.

Jakmile je program připraven, stiskněte tlačítko „Upload“. 
Vypněte ovládací jednotku, poté stiskněte na 5 sekund tlačítko 
POWER a znovu jej zapněte. Robot přejde do offline režimu a 
automaticky provede příkazy naprogramované v nahraném 
programu. 
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