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BEVEZETŐ 

A Bee-Bot® egy többszörös oktatási díjnyertes programozható padlórobot. Egyszerű 

gyermekbarát külseje a vezérlőgombok kényelmes elrendezése tökéletesen 

alkalmassá teszi, hogy a robotika iránt érdeklődő kisgyermekek óvodás illetve 

kisiskolás korban játékos formában ismerkedhessenek meg az algoritmizálás és a 

robotprogramozás alapjaival. 

Kérjük, olvassa el a használati utasítást, mielőtt használatba venné! 

Jó munkát kívánunk! 



A CSOMAG TARTALMA 
• 1 db Bee-Bot robot 

• Használati útmutató 

• USB töltő kábel. (Segítségével akár PC-ről, laptopról vagy hálózati adapter - nem 

tartozék - segítségével hálózatról is feltöltheti a robotméhecskét) 

 

 

HASZNÁLATA 

A robotméhecske programozása a gombok egymás utáni lenyomásával történik. Egy 

program maximum 200 lépés sorozata lehet. A Bee-Bot felismerheti egy újabb Bee-

Bot vagy Blue-Bot készüléket, és köszönhet. Alapértelmezett hangot fognak 

lejátszani, de saját felvételt is készíthetnek. 

Figyelem: a robotméhecske kézzel való tologatása a belső szerkezet 
megrongálódásához vezethet! 

 
 

 
PROGRAMOZÁSA 
A Bee-Bot-ot kisgyermekek számára fejlesztett programozható padlórobotnak tervezték. 
Legfeljebb 200 parancs tárolható, mindegyik parancs vagy egy előre- hátra, jobbra- balra 
fordulást, vagy szünet. A Bee-Bot 15 cm-es lépésekben halad, és 90 °-kal fordul. 
A szünet paranccsal az egység 1 másodpercre szüneteltethető.  
Ha megnyomja a <Go> gombot, a készülék végrehajtja az összes tárolt parancsot.  
Amikor a parancs sorrend befejeződik, az egység leáll és hangot játszik le. (A hang be- és 
kikapcsolható az alsó kapcsolóval). 
A Bee-Bot interakció engedélyezéséhez győződjön meg arról, hogy az alap minden kapcsolója 
be van kapcsolva. 
A Bee-Bot felismer egy másik Bee-Bot vagy Blue-Bot, ha elhalad tőle kb. 25 cm távolságra, 
környezeti feltételek, például napfény és a változó hőmérséklet ezt a tartományt +/- 10 cm-rel 
befolyásolhatja. Amikor az érzékelő be van kapcsolva. A Bee-Bot alapértelmezett hangot fog 
lejátszani attól függően, hogy melyik botot észlelt. A hang 5 másodpercenként aktiválódig.  
A felhasználó dönthet úgy, hogy saját hangját rögzíti az érzékelőn, tehát az előzetesen 
rögzített hang helyett egy másik Bot érzékelésekor lejátssza a felhasználó által rögzített 
hangot. Ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva a Go gombot 2 másodpercig, amíg egyetlen 
hangjelzés nem hallható. Ha rögzítette a hangját, a dupla sípolás hallásakor a felvételidő véget 
ér. A funkció törléséhez tartsa lenyomva a törlés gombot 2 másodpercig, amíg a dupla sípoló 
hang hallatszik. Ennek a funkciónak a kikapcsolásához mozgassa az érzékelő kapcsolóját az 
alapon „KI” állásba. 
 

A PARANCSGOMBOK TESTRE SZABÁSA 
A felhasználó minden egyes parancshoz 2 másodperc hangot rögzíthet. Vagyis tartsa 
lenyomva a parancsgombot 2 másodpercig, amíg egyetlen hangjelzést nem hall. Az első 
sípolás után van 2 másodperces időintervallum a dupla sípolásig, amikor a felvételi idő lejár. 
A parancsgombok megnyomásával, aktíválódnak a hangok. Kivéve, ha alul kikapcsolt 
állapotban van. Az eredeti funkció visszaállításához egyszerűen nyomja meg a törlés gombot 
2 másodpercig, amíg a dupla sípoló hang nem hallatszik. 
 
Ha a Bee-Bot memória megtelt, nem lehet több parancsot megadni. <A törlés gomb <X> 
megnyomásával a sorozatmemória törlődik. 
 

 
MŰSZAKI ADATOK 
A robot méretei: 

Hosszúsága: 13 cm Szélessége: 10 cm Magassága: 7 cm 



A BEE-BOT TÖLTÉSE 
Csatlakoztassa az USB kábelt a robot hátulján található töltő aljzatba! A kábel másik végét 
csatlakoztassa egy PC vagy laptop egy szabad USB portjához! Ha rendelkezik a Bee-Bot 
dokkolóval, akkor helyezze a Bee-Botot a dokkolóba és csatlakoztassa a tápkábelt. 
A piros szín villog, hogy a Bee-Bot akkumulátor lemerült és töltést igényel. 
A szemek piros színűek, hogy a Bee-Bot töltődik. A szemek világoszöld színűek, hogy a Bee-
Bot teljesen fel van töltve. A teljes feltöltése akár 2 órát is igénybe vehet, ha az akkumulátor 
teljesen lemerült. A teljesen feltöltött Bee-Bot kb. 6-8 óra normál használatot biztosít. (függ a 
mozgás mennyiségétől) 
Ellenőrizze, hogy a Bee-Bot ki van-e kapcsolva a töltéshez. 

A töltés akár 12 órán át is tarthat, ha az akkumulátor teljesen lemerült. 

ALVÓ ÜZEMMÓD 

Ha a Bee-Bot-ot nem használjuk 2 percen keresztül, hangjelzést ad és alvó 

(energiatakarékos) üzemmódba kapcsol. Nagyon kevés energiát fogyaszt ezzel 

kímélve az akkumulátort. Bármelyik gomb megnyomásával ismét munkára alkalmassá 

tehető. 

KARBANTARTÁS 

Ha szükséges, törölje át óvatosan a Bee-Bot-ot - kikapcsolt állapotban - egy tiszta nedves 
ruhával! 

Tartsa távol közvetlen napsugárzástól és hőtől! 

Ne engedje, hogy a robot vízzel vagy más folyadékkal érintkezzen! 



KEZELŐSZERVEK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

USB töltő aljzat 

Sensor OFF/ON 

Hang OFF/ON 
Start OFF/ON 



HIBAELHÁRÍTÁS 
Bee-Bot nem csinál semmit. Ellenőrizze, hogy a hálózati 

kapcsoló "BE" helyzetben van-e. 

Világít, de nincs mozgás. Töltse fel az elemeket. 

Nincs hang. Győződjön meg arról, hogy a „Hang” 
kapcsoló „BE” állásban van. 

A Bee-Bot nem halad egyenesen. Keressen idegen tárgyakat a kerekekben. 

Az interakció nem működik. Ellenőrizze, hogy az érzékelő és a 
hangkapcsoló be van-e kapcsolva 

 

 

Ügyeljen arra, hogy a robotok között ne legyenek akadályok 
Ellenőrizze, hogy a szőnyegek teljesen síkban vannak-e 
Elektromos és elektronikus hulladékok (WEEE) 
Ha a készülék nincs használatban, kérjük, vegye ki az összes elemet, és külön 
ártalmatlanítsa őket. Vigye az elektromos készülékeket a hulladék elektromos és 
elektronikus berendezések helyi gyűjtőhelyeire. Más alkatrészek ártalmatlaníthatók a 
háztartási hulladékban. 
 
 
 

GARANCIA ÉS TÁMOGATÁS 

A termékhez 1 év garanciát biztosítunk. A nem rendeltetésszerű használat vagy az 

egység felnyitása a garancia érvényességének elvesztését jelenti. A garancián kívül 

eső javítás ára a cseredíjba számít bele. 
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FIGYELEM!   Ne helyezze az eszközt háztartási szeméttárolóba! 

Elektronikai eszközök gyűjtőhelyén helyezze el! 

FIGYELEM! 

Az apró alkatrészek miatt 36 hónapos kor alatt nem ajánlott - 
fulladásveszély. 

http://www.vigvari.hu/

