
 

Робот – Кола трансформър с дистанционно 

 

Поставяне на батериите: 

Колата-робот функционира с приложената в комплекта презареждаща се батерия от 4.8V AA. Към нея има 

зарядно. Когато е включена да се зарежда, трябва да изключена на OFF.  

За дистанционното са ви нужни 2 х 1.5V, купуват се отделно.  

 

  Функции на дистанционното:  

- Натискане продължително на продълговатия бутон горе в ляво – трансформиране на робота в кола и 

обратно 

-  Натискане на продълговатия бутон горе в дясно – режим демонстрация на колата/ робота 

- Едновременно натискане на продълговатите бутони в ляво и дясно – изстрелване на стреличките 

- Кръглите бутони ляво и дясно в централната част са оперативни, за движение наляво или надясно на 

колата 

- Дистанционното е  2.4 G 

 

    Работен режим: 

Преди да започнете играта трябва да уеднаквите работните режими на дистанционното и колата-робот 

като ги включите. 

Колата може да се движи напред, назад, наляво и надясно.  

Ако не правите нищо, звука, който издава колата ще спре. Почнете ли отново игра, той ще се чуе отново.  

Когато колата е спряла на едно място, не се движи и вие натиснете (продължително бутон 3 от картинното 

упътване) левия преден продълговат бутон, колата ще се трансформира в робот със звук.  

Ако искате да трансформирате робота в кола, отново натиснете бутона и ще имате кола с която можете да 

боравите с дистанционното.   

Когато трансформирате робота в кола, трябва да му махнете щита, сабята и стреличките, след което 

натискайте продълговатия бутон.  

Когато пред вас е робота, долната му част (колата) може да пръска вода и да има светлинни ефекти. 

Водата може да се превръща в пара. Ако искате това с водата да се случи, трябва предварително да сте 

махнали мекия кабел и да добавите малко вода в резервоарчето с помощта на приложеното, подобно на 

пипетка уредче. Стреличките се пъхат в гръдния кош на робота с леко натискане. Мишената в която се 

стрелят е с красиви цветни светлинни ефекти. 
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