
 

Упътване 

Роботи Бокс 

 
1.Въведение в играта 

1.1Режим Битка 

Победител е този играч, който спечели поне 3 от общо 5 рунда. Той ще получи звукова и светлинна награда. Ако натиснете бутон Start ще 

започне нова игра. Ако не искате нова игра, натиснете червения бутон за превключване (red mode switch button) и ще влезете в режим 

Тренировка.  

1.2Режим Тренировка 

В режим Тренировка също можете да се боксирате. 

2.1 Включете бутона за включване. 

2.2 Изберете режим Битка или режим Тренировка. И при двата роботите могат да се боксират. 

2.3 Влезте в режим Тренировка като натиснете напред червения бутон за превключване и ще се появи текст TRAINING. Уверете се, че бутона е 

натиснат докрай, трябва да се чуе предупредителен звук КАКА. След това натиснете бутон Start за началото на играта.  

2.4 Влезте в режим Битка като натиснете бутона за превключване докато се изпише текст BATTLE и се чуе предупредителен тон КАКА. След 

това двамата играчи трябва да натиснат бутон Star (всеки от тях), за да започне играта. Ще чуете „Are you ready?”, което е индикатор, че играта 

може да започне.  

3. Правила 

3.1 Всяка игра има 5 рунда. Играчът, който спечели поне 3 от тях е победител.  

3.2 всеки рунд трае около 3 минути. Двата робота ще отскочат сами от ринга ако никой не спечели в тези 3 минути. Поставете роботите по 

местата им, за да рестартирате играта и следващия рунд.  

3.3 В началото на играта всеки робот има 7 точки. Те намаляват с всеки път щом робот е ударен по главата или рамото от другия играч. 

3.4 Ако главата на робота е ударена леко, се отнемат 1/3 точки. Всички точки се отнемат, ако удара в главата е много силен.  

3.5 LED светлинки светват всеки път, когато играч спечели 1 рунд. 3 светлинки (3 спечелени рунда) показват победителя. 

3.6 Играчът, чиито робот изхвърчи или дори случайно изпадне от ринга, губи този рунд. 

3.7 Когато робот на единия играч изпадне от основата си, в контролния панел на другия играч ще се появи светлина и победен звук като вид 

окуражаване. 

3.8 Ако двата робота на двамата играчи изпаднат от ринга едновременно  (в рамките на 0.2 секунди), всички точки на двамата ирачи ще бъдат 

отнети и играта приключва с равенство. Няма да има LED светлинки и ще започне нов рунд. 

4. Бойни техники и умения 

4.1 Играчът може да контролира различната посока на движение на робота с помощта на джойстика. Атакуването става чрез двата бутона (A & 

B). 

4.2 Атакуване с лява ръка на робота  - натискане на бутон А. За атакуване с дясна ръка натиснете бутон B. Според различната атака се чува 

различен звуков ефект.  

4.3 Упражнявайте робота си да се движи така, че да избягва ударите на другия робот.  

4.4 Атакувайте преди да са ви атакували с изненадващи удари. Упражнявайте ги. 

4.5 Комбинация от тежък удар се случва ако в рамките на 3 секунди направите 6 атаки. Светлинките ще започнат да светнат. Ако натиснете 

двата бутона за атакуване едновременно – това е тежка атака, при която ще има звуков ефект.  

4.6 Може да правите тежка атака в двата режима на игра. 

5. Упътване при монтажа 

5.1 Поставяне на батериите: проверете дали играта е изключена, позиция OFF.  

5.2 С помощта на отверка отворете отделението за батерии. Въртете в посока обратна на часовниковата стрелка. 

5.3 Поставете 4 х 1.5 V AA батерии в основата на боксовия ринг. Те се купуват отделно и не са част от комплекта.  

5.4 Затворете капака на отделението за батерии и завийте с отверката по посока на часовниковата стрелка.  

6. Монтаж на боксовия ринг 

6.1 Поставете страничните части и оградете ринга.  

6.2 Монтирайте джойстиковете като ги поставите от двете страни на базата. 

7. Изисквания за бойния робот 

7.1 Бойния робот изисква 4 х 1.4 V батерии. Поставяйте качествени батерии.  

7.2 Ако ползвате некачествени или изхабени батерии и общия волтаж е по-малко от 4.5V, победеният робот няма да може да изхвърчи както 

трябва от ринга или няма да можете да нанасяте удари. 
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