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MiP™  Schéma zapojení baterií

• 1 x Uživatelská příručka
• 1 x Nálepka pro podnos
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PŘEDSTAVENÍ BATERIE

Děkujeme, že jste si zakoupili MiP   od WowWee.TMTM

Poznejte MiP, malého balančního robota, který reaguje na vaše gesta, je nabitý funkcemi a má
svou vlastní osobnost. MiP miluje sledování vaší dlaně a balancování s podnosem. Užijte si jeho
ovládání a následných reakcí díky technologii Gesture Sense nebo pomocí zařízení disponujícími
Bluetooth technologií.   

Věnujte jen několik málo minut této příručce k tomu, abyste objevili, jako MiP funguje.

POZNÁMKA: Doporučujeme při hraní s MiP dohled dospělé osoby. Speciálně při nabíjení baterií.

Při práci s MiP mějte na paměti:Při práci s MiP mějte na paměti:

Neponořujte ho, ani žádnou z jeho částí, do vody nebo kapaliny a nevystavujte ho vlhkosti.

Vyvarujte se pádu na zem, neházejte s ním a nekopejte do něj, můžete dojít k jeho poškození.

V režimu Toulání nebo Zkoumání ho nenechávejte bez dozoru na okraji ploch (hrana stolu,
schody s pod.). Volný prostor není překážka, může dojít k jeho pádu a poškození.

Instalace a nabíjení baterií MiP:
Před výměnou baterií položte citlivě MiP přední stranou dolů. Nepokládejte ho na místo, odkud by
mohl lehce spadnout. MiP je napájen 4x "AAA" mikrotužkovými bateriemi (nejsou součástí balení).

Pomocí Phillips nebo křížového šroubováku (není součástí balení) vyšroubujte pojistné šroubky
zásobníku baterií, který najdete na zádech MiP.

Vložte potřebný počet baterií. Vždy se před vložením ujistěte, že byla dodržena správná polarita
baterií (+) a (-), jak je znázorněno na obrázku níže.

Zasuňte zpět zásobník na baterie a opatrně zašroubujte pojistné šroubky.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘI POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ:
Vždy při výměně používejte všechny baterie předepsaného typu.

Nekombinujte nové a použité baterie, různé typy baterií
(Karbon-Zinkové a alkalickými, nenabíjecí s nabíjecími) nebo
nabíjecí s různými kapacitami.

Nabíjecí baterie nikdy nenabíjejte v hračce, vždy je před
nabíjením vyjměte.

Nabíjecí baterie musí být nabíjeny pouze pod dohledem
dospělých osob.

Vždy se ujistěte o správnosti vložení baterií a dodržení polarity (+) a (-).

Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které k tomu nejsou určené.

Nikdy nevhazujte baterie do ohně.

Vždy vyměňte všechny baterie současně za nové stejného typu
a značky.

Napájená zařízení nesmí být zkratována.

Kontrolujte stav baterií. Vybité baterie nenechávejte v hračce ani
dálkovém ovládání.

Výměna baterií by měla být prováděna dospělými osobami.
Baterie jsou považovány za malé součásti.

Nenechávejte baterie v hračce ani dálkovém ovládání, pokud je
nebudete delší dobu používat.

Nevyhazujte obal, obsahuje důležité informace pro požívání hračky.

SIGNALIZACE NÍZKÉHO STAVU BATERIÍ:

Jakmile kapacita baterií začne dosahovat nízké úrovně, MiP se začně pohybovat velmi pomalu
s tendencí naklánět se dopředu nebo dozadu. Jakmile tato situace nastane, vyměňte neprodleně
VŠECHNY baterie.

POZNÁNKA: Jakmile jsou baterie zcela vybity, ozve se akustický signál vybitých baterií a MiP se
vypne.  Aktuální stav nabití baterií můžete sledovat přes MiP mobilní aplikaci.
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Režim LED Režimu chování (barva)

MiP™ MODRÁ (Přednastaveno)

Nosič RŮŽOVÁ

Klec BÍLÁ

Triky ČERVENÁ

Toulání a Zkoumání ŽLUTÁ

Tanec TYRKYSOVÁ

Navádění ORANŽOVÁ

Režim Nosič (Růžová)

Instalace podnosu

VYP  -   ZAP

Gesto dlaní
Vpřed
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ZAČÍNÁME REŽIMY CHOVÁNÍ
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Výběr režimu

(1) Po vložení baterií zapněte MiP přesunutím přepínače
na zádech do pozice ZAP.
(2) Opatrně postavte MiP kolečky dolů na pevnou, rovnou
plochu mimo dosah překážek, hran a rohů.
Pokus a udržení rovnováhy MiP poznáte tak, že ucítíte tah
v kolečkách. V tomto okamžiku je MiP schopen sám stát a
udržovat rovnováhu mírným pohybem dopředu/dozadu.

MiP disponuje několika režimy chování doplněnými jeho vlastními unikátními
zvukovými projevy. Využití širokého škály zvuků záleží na zvoleném režimu,
konkrétní akci nebo vstupních signálech. Pro změnu režimu nadzdvihněte MiP
a otočte jeho levým nebo pravým kolečkem. LED Režimu chování změní svojí
barvu podle zvoleného režimu. Tyto režimy následují za sebou jak znázorňuje
tabulka a pootočením kolečka ve směru nebo proti směru hodinových ručiček
se lze mezi jednotlivými režimy přepínat.

MiP a Nosič

ZÁKLADNÍ PŘÍKAZY - VŠECHNY REŽIMY

JEDNOTLIVÉ REŽIMY

Detekce zvuku

Stop/Zrušit

Převrhnutí (Překlopení dopředu/dozadu)

MiP dokáže rozpoznat ostré zvukové impulzy. Mnoho příkazů tak lze aktivovat pomocí tleskání.
Například: pokud chcete, aby MiP zopakoval nějaký naučený trik, stačí dvakrát tlesknout.

Jakoukoliv akci MiP lze okamžitě zrušit, pokud MiP zdvihnete z podložky, překlopíte a opětovně
ho postavíte ve svislé poloze na kolečka. Pro zopakování akce, která byla touto operací přerušena,
stačí dvakrát tlesknout.

Stane-li se, že se MiP převrhne dopředu nebo dozadu, ozve se "smutný" zvukový signál. Stačí MiP
zvednout a opětovně postavit na kolečka do svilé polohy. MiP začně opět udržovat rovnováhu
a očekávat vaše příkazy v naposledy zvoleném režimu. 

MiP režim (Přednastavený, Modrá)
MiP režim se spustí pokaždé, když MiP zapnete. V tomto režimu dokáže MiP rozpoznat gesta
dlaní a reagovat na tleskání a zatřesení.

Ovládání pomocí gest dlaní - Vpřed
Uvedení do pohybu směrem vpřed provedete vložením dlaně před něj a následným odtažení
dlaně od něj v přímém směru.

Ovládání pomocí gest dlaní - Vzad
Uvedení do pohybu směrem vzad provedete vložením dlaně před něj a následným přiblížením
dlaně směrek k němu.

Ovládání pomocí gest dlaní - Vlevo/Vpravo
Otočení provedete přetažením dlaně ze směru před ním do příslušného směru, kam se má otočit.

Ovládání pomocí gest dlaní - Zastavit
Zastavení MiP provedete vložením dlaně před něj.

Gesto dlaní
Vzad

Gesto dlaní
Vlevo/Vpravo

Gesto dlaní
Zastavit

Pro tento režim je nutné instalovat podnos. Zasuňte dodávaný podnos
do výstupku. Opatrně položte MiP na větší rovnou plochu a nechte ho
najít rovnováhu. Nyní MiP spustí automatické odpočítávání a vy máte
jen několik málo sekund pro položení prvního těžšího předmětu nebo
více lehkých na podnos. Pokud MiP udrží rovnováhu, přidá vám další čas
pro uložení dalšího předmětu. Pokud ne a čas vyprší, MiP se otočí dokola
a všechny předměty z podnosu  shodí dolů a vy to můžete zkusit znovu.

Pokud chcete nakládat bez časového limitu, použijte příkaz Stop/Zrušit
(strana 5). Jakmile začne PiM balancovat, můžete nakládat na podnos
dokud MiP drží rovnováhu. Pro obnovení časovače dvakrát tleskněte.

POZNÁMKA: Nepokládejte na podnos žádné tekutiny.

Nepokládejte na podnos příliš těžké předměty.
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1. Nastavte režim Triky. Nyní položte MiP na větší rovnou plochu a nechte ho nastavit rovnováhu.

2. 

3. Takto můžete pokračovat až do limitu 50.

4. 
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ČERVENÁ

3

OK!
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REŽIMY CHOVÁNÍ
Toulání a Zkoumávání , Tanec, Spánek

REŽIMY CHOVÁNÍ
režim Klec

Režim Klec (Bílá)
Režim, ve kterém pomocí gesta dlaní (Stop) bráníte MiP uniknout z vašeho dosahu tak, že mu do
jakékoliv zvolené cesty úniku vložíte dlaň. Rychlost MiP se postupně zvyšuje podle délky hry.
Pokud se mu podaří uniknout, vydá vítězný tón. Hru restarujete, pokud dvakrát tlesknete.

Režim Triky (Červená)
Pomocí gest dlaní lze MiP nade�novat činnost, sestávající až z 50 různých pohybů/instrukcí. Pro
nastavení použijte následující postup: 

Vyčkejte, dokud se LED indikátor režimu nerozbliká červeně. Nyní můžete zadávat jednotlivé
příkazy pomocí gest dlaní. Pochopení příkazu potvrdí MiP vyslovením "OK" a rozsvítí se mu
oči. Nyní můžete zadat další příkaz.

Pro ukončení učení příkazů a vykonání celé činnosti dvakrát tleskněte. MiP provede
činnost skládající se z posloupnosti příkazů tak, jak jste je zadali.

Pro zadání nové řady příkazů třikrát krátce tleskněte. Variantně lze změnit režim a začít od bodu 1.
MiP je pak připraven učit se nové činnosti.

4

TIP: Tento postup můžete použít například pro doručování věcí přátelům nebo rodině. Proveďte
kroky 1-3, následně zdvihněte MiP a vybavte ho podnosem. Nyní MiP položte, nechejte ho
nastavit rovnováhu, vložte mu na podnos objekty a dvakrát tleskněte pro vykonání příkazu.

Režim Toulání a Zkoumání (Žlutá)
V tomto režimu se MiP jen tak toulá a prozkoumává prostor díky IR čidlům. Před překážkou zastaví
a následně se jí vyhne. MiP ukončí režim Toulání a Zkoumání automaticky po 3 minutách nebo
pokud se převrhne. V případě, že se MiP zastaví na malé překážce, která se nachází pod dosahem IR
čidel a vy tuto překážku neodstraníte, MiP sám ukončí tento režim.

Rozpoznávání překážek

V případě, že MiP objeví ve svém okolí nějakou překážku, oznámí to zvukovým signálem, otočí se
a pokračuje jiným směrem. Mějte na paměti, že MiP nemá čidlo pro rozpoznávání hran, proto se
vyvarujte jeho použití tam, kde by mohl spadnout. Například na hraně stolu, schodů  a pod.

POZNÁMKA: IR čidlo MiP (umístěno nad očima) není schopno detekovat předměty a překážky pod
úrovní jeho rozsahu a také nerozpozná překážky za sebou.  

Režim Tanec (Tyrkysová)
MiP umí předvést taneční sekvence díky pohybu v rytmu hudby a přesouváním se po okolí.

POZNÁMKA: MiP se v režimu tance pohybuje. Ujistěte se, že se v okolí nenachází žádné okraje, kde
by mohl spadnout nebo překážky.   

Režim Navádění (Oranžová)
MiP dokáže v reálném čase následovat gesta dlaní. Přidržte dlaň vpředu před MiP dokud se neozve
slabý signál upozorňující na start Navádění. Následně pomalu pohybujte dlaní kolem MiP. Ten bude
následovat vaší dlaň Vpřed, Vzad, Vlevo a Vpravo. Poznámka: MiP reaguje mnohem lépe na pomalé
pohyby dlaně.

Režim Spánku
Jakmile je MiP v nečinnosti déle než 10 minut, upozorní na to akustickým signálem a automaticky
se přepne do režimu spánku. LED Režimu chování se vypne, MiP přestane udržovat rovnováhu a
zůstane v nakloněné poloze.

Chcete-li MiP opět používat, vypněte ho na 10s pomocí přepínače VYP/ZAP a následně ho opět
zapněte.

POZNÁMKA: V případě, že MiP nebudete používat, vypněte ho pomocí přepínače VYP/ZAP.   

www.robotworld.cz



Můj MiP neprovádí činnosti a nereaguje na gesta dlaní.

1. 

MOBILNÍ APLIKACE
Často kladené otázky
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MOBILNÍ APLIKACE
MiP je vybaven také BLE (Bluetooth Low Energy) rozhraním a může bezdrátově komunikovat
s iPhone 4 a novějším, iPod touch 5 nebo novějším, iPad 3 a novejším, iPad Air nebo vybranými
mobilními zařízeními s Android systémem a podporu BLE. Apple zařízení musí mit iOS 7 a novější.
Android zařízení pak systém verze 4.3 BLE nebo novější. 

Použitím mobilní aplikace můžete k funkcím, chování a hrám přistupovat z větší vzdálenosti nebo
nechat MiP tancovat na hudbu z vašeho zařízení. 

POZNÁMKA: Pokud je MiP ovládán mobilní aplikací, detekce překážek není podporována.

Stažení aplikace

Navštivte App Store a najděte aplikaci
MiP App nebo klikněte na odkaz:
http://appstore.com/mipapp
a následně klikněte na download .  

Navštivte Google Play a najděte aplikaci
Mip App a následně klikněte na download.  

Pro Android:  

Propojení MiP s mobilním zařízením

Postup propojení MiP s mobilním zařízením:

Zapněte MiP podle instrukcí na straně 5.

2. Spusťte aplikaci MiP App na vašem mobilním
zařízení.

3. Aplikace vám nabídne MiP ID v seznamu
nalezených zařízení.

4. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro
ovládání režimů chování, hry a pod.

OTÁZKY A ODPOVĚDI, TECHNICKÁ PODPORA

Máte-li potíže s MiP, použijte následující Otázky a Odpovědi nebo navštivte stránky podpory, 
nebo kontaktujte svého prodejce.

Ujistěte se, že provádíte gesta dlaní vpředu před IR čidlem, které se nachází nahoře nad
očima. MiP nerozpozná gesta prováděná z  boku nebo zezadu.

OT:
OD:

Můj MiP má problémy se změnou směru a jeho pohyb je příliš pomalý.
Ujistěte se, že se v prostoru osiček kol nenachází žádně nečistoty. Pokud ano, opatrně je
odstraňte  (doporučujeme provádět dospělou osobou). Pokud se MiP pohybuje stále
pomalu, zkuste vyměnit všechny 4 x "AAA" alkalické baterie za nové.

OT:
OD:

Můj MiP má problémy s rozpoznáním překážek a objektů
Zkuste restartovat MiP tak, že ho na několik sekund vypnete a opět zapnete. Mějte na
paměti, že IR čidla pracují na principu odrazu od re�exních ploch. Mnohem lépe detekují
velké bílé nebo re�exní plochy jako jsou bílé zdi nebo zrcadlo v porovnání s tmavými
nebo černými plochami.

OT:
OD:

Poznejte...

WowWee Group Limited
Energy Plaza, 301A-C
92 Granville Road
T.S.T. East, Hong Kong

WowWee Canada Inc.
3700 Saint Patrick Street, 
Suite 206, 
Montreal, QC, H4E 1A2, Canada

Ingredi Europa s.r.o.
Formanská 257
Praha 4 Újezd
14900, Česká republika

Dovozce:

www.robotworld.cz
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