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NAVOD NA POUŽITIE 
BEE-BOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pred použitím si pozorne prečítajte všetky inštrukcie: 
 
 
VAROVANIE : 
Riziko udusenia – zariadenie obsahuje malé častice 
Nevhodné pre deti do 3 rokov 
 
 
POKYNY NA POUŽÍVANIE  
 
Po úplnom nabití bude mať Bee-Bot cca. 6 hodín bežného používania, cca. 1,5 hodiny pri nepretržitom 
používaní. ¥ Uistite sa, že je Bee-Bot vypnutá, aby sa nabíjala. ¥ Aby ste maximalizovali výkon batérie, 
odporúčame vám Bee-Bot pred prvým použitím nabiť. Neodporúčame, aby ste Bee-Bot nechali 
nepretržite nabíjať, preto akonáhle budú oči biele, vyberte ju z nabíjania. ¥ Ak chcete zachovať batériu 
Bee-Bot, odporúčame vám Bee-Bot aspoň raz za 3 mesiace nabiť, a to aj v prípade, že sa nepoužila. 
 
 
OBSAH BALENIA 
•  Robotická včielka Bee-Bot. 
•  Návod na použitie zariadenia. 
•  USB nabíjací kábel 
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SPOZNAJ SVOJU BEE-BOT 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Dopredu 
 

 
 

Dozadu 
 

VYPNÚŤ  VYPNÚŤ ZVUK 
ZAPNÚT ZAPNÚŤ ZVUK 

 
 

      90 stupňov doprava 
 
 
 
 

       90 stupňov doľava 
 
 
 
 

             PAUSE Pauza (sekundová pauza)                                

            CLEAR        Vymazať (vyčistenie pamäte)                 

                GO            Ísť (naštartovanie programu) 

 
 
 

http://www.skolam.sk/


  
 

Scholaris, s.r.o. 
Kalvária 3 / 949 01 Nitra 

IČO: 46324844 / IČ DPH: SK2023331508 
www.skolam.sk / obchod@skolam.sk 

PROGRAMOVANIE VAŠEJ BEE-BOT 
Bee-Bot bola navrhnutá ako jednoduchá robotická hračka určená na pohyb po zemi. Programuje sa až 
do 200 krokov, každý krok sa začína buď krokom dopredu/dozadu, doprava/doľava o 90 stupňov, 
alebo pauzou na 1 sekundu. 
 
•  Po počiatočnom zapnutí je sekvenčná pamäť vymazaná. Stlačením <GO> žiadny pohyb 

nenastane, len vydá zvuk. 
•  Užívateľ môže stlačiť sekvencie príkazov, ktoré sú uložené v sekvenčnej pamäti. Maximum je 

200 príkazov. 
•  Keď sa stlačí tlačidlo <GO>, jednotka bude vykonávať všetky príkazy uložené v poradí s 

krátkou pauzou medzi každým príkazom. 
•  Každý príkaz dopredu/dozadu spôsobí pohyb jednotky približne o 150 mm v danom smere. 
•  Každý príkaz doprava/doľava spôsobí pohyb jednotky o 90 stupňov v danom smere. 
•  Príkaz PAUZA spôsobí zastavenie jednotky na 1 sekundu. 
•  Keď je sekvencia príkazov ukončená, jednotka sa zastaví a prehrá zvuk. 
•  Stlačením <GO> počas sekvencie príkazov sa sekvencia zastaví. 
•  Keď je pamäť vo vašom Bee-Bot plná, nemožno zadávať žiadne iné príkazy. 
•  Stlačením <CLEAR> sa sekvenčná pamäť vymaže 
 
NÍZKOENERGETICKÝ ÚSPORNÝ  REŽIM 
•  Keď sa váš Bee-Bot nepoužíva viac ako 2 minúty, prehrá zvuk a zaspí. 
•  V uspornom režime spotrebúva veľmi málo energie a batérie vydržia dlho. 
•  Stlačením akéhokoľvek tlačidla počas usporného režimu, sa Bee-Bot zobudí, prehrá sa zvuk a 

zabliká očami. 
 
 
SENZOR (DETEKCIA ĎALŠEJ BEE-BOT) 

Ak chcete povoliť interakciu Bee-Bot, skontrolujte, či sú všetky prepínače na základni v polohe 
„ON“. Bee-Bot rozpozná ďalšiu Bee-Bot alebo Blue-Bot, keď prejde do vzdialenosti približne 25 cm, 
podmienky prostredia, ako je slnečné svetlo a meniaca sa teplota, môžu tento rozsah ovplyvniť o +/- 
10 cm. Ak je senzor aktivovaný, Bee-Bot bude prehrávať predvolený zvuk v závislosti od toho, ktorý 
robot bol detekovaný. Zvuk sa aktivuje každých 5 sekúnd. ¥ Užívateľ si môže zvoliť nahrávanie 
vlastného hlasu na senzor, takže namiesto prehrávania vopred nahraného zvuku, keď sníma ďalšiu 
Bee-Bot, bude prehrávať zaznamenaný zvuk používateľa. Ak to chcete urobiť, stlačte a podržte 
tlačidlo Go na 2 sekundy, kým nezaznie jedno pípnutie, a nahrajte svoj zvuk. Po zaznení dvojitého 
pípnutia sa čas záznamu skončil. Túto funkciu zrušíte stlačením a podržaním tlačidla Clear na 2 
sekundy, kým nezaznie dvojité pípnutie. ¥ Ak chcete túto funkciu vypnúť, prepnite spínač snímača na 
základni do polohy „OFF“ 
 
  Užívateľ môže nahrať 2 sekundy zvuku pre každý príkaz jednoducho stlačením príkazového 
tlačidla na 2 sekundy, kým nezaznie jedno pípnutie. Po zaznení dvojitého pípnutia sa čas záznamu 
skončil. Po nahraní sa zvuk prehrá po stlačení príkazových tlačidiel a potom znova, keď Bee-Bot 
prechádza príkazmi. ¥ Ak chcete obnoviť pôvodnú funkciu, jednoducho stlačte tlačidlo Clear na 2 
sekundy, kým nezaznie dvojité pípnutie. 
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Vaša Bee-Bot je výnimočná hračka. Bola navrhnutá tak, aby s ňou mohli pracovať deti, ktoré sú 

v predprimárnom veku (od troch do desať rokov). 
Zariadenie nie je určené na hádzanie alebo stúpanie po povrchu, prípadne na iné nešetrné 

zaobchádzanie. 
 
ŠPECIFIKÁCIA 
Bee-Bot bola navrhnutá tak, aby jej pohyb bol čo najpresnejší. Avšak vzhľadom na prirodzenú 
toleranciu sériovej výroby je potrebné v zriedkavých prípadoch rátať s určitými odchýlkami, ktoré sú 
uvedené nižšie. Vo väčšine prípadov zistíte, že vaša Bee-Bot bude presnejšia na čistom a rovnom 
povrchu. 
 
Povolené max. odchýlky: 
pohyb dopredu/dozadu 150 mm ± 8 mm  
doľava/doprava  90 
stupňov ± 4 stupne pauza 1  
sekunda ± 15% 
rýchlosť pohybu  ~65 mm/sec. (záleží na kondícii batérie) 
životnosť batérie pribl. 8 hod. (záleží od dĺžky pohybu) Bezpečnostné certifikáty:  CE, EN71, 

EN50088, EN60825, EMC 
 
 

Tento produkt má 1 ročnú záruku a týka sa problémov nájdených počas normálneho 
užívania. Zlé zaobchádzanie s Bee-Bot a otváranie obalu vyvráti túto záruku. 
Všetky mimo záručné opravy budú námetom náhradného poplatku.  
Užívateľ batériu nevymieňa. 

 

Technické otázky alebo prípadne reklamácie zasielať na : 
obchod@skolam.sk 

 
 

PREDAJCA 
Scholaris, s.r.o.,  
Kalvária 3, 949 01 Nitra 
www.skolam.sk 
obchod@skolam.sk 
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