
Упътване 

Робот 20/20 Electronic Battle, Freedom Fighter 

 
Внимание! Робота не е играчка за малки деца. 

Той е сложна комбинация от електроника, 

механика  и аеродинамика. Изисква правилна 

настройка и фино регулиране. Продукта е без 

гаранция, тъй като производителя няма контрол 

върху правилния  монтаж и ползването.  

Диапазон на работа – диаметър 25 метра. 

Батерии и зареждане: 

Дистанционното работи с 6 х 1.5V батерии. 

Развийте с отверка отделението за батерии на  

дистанционното. Сложете вътре 6 батерии 

спазвайки поляризацията. Затворете капака и 

завийте с отверка. 

Робота се зарежда от дистанционното с помощта на кабелче в специално 

отделение в долната му част. За целта отворете капачето в долната част на 

дистанционното (издърпвате напред и вдигате). Изключете централно 

робота от копчето на гърдите му OFF. Включете дистанционното на ON. 

Вкарайте края на кабелчето в мястото за това на гръдния кош на робота. 

Докато трае зареждането свети зелена светлинка, когато е 

приключило – тя спира да свети. Изкарайте кабелчето от 

гръдния кош на робота. Внимание! Преди зареждане, 

изчакайте 10-15мин., докато батериите се охладят (ако са 

работели).  

 

Управление на робота:  

Крака на робота:  
- Ако краката на робота са изправени - той се движи много бързо и не е лесно за контрол. 
- Ако краката са му назад с едно избутване – робота се движи сравнително бавно, което прави управлението 

и контрола лесни.  
- Ако краката му са назад с 2 избутвания – робота напредва много бавно и се контролира много лесно. Това 

положение е подходящо за начинаещи.  
- Внимание! Ръцете на робота не се мърдат! 

Първоначално регулиране: Нагласете дистанционното за работа на честота А или Б – целта е ако до вас има друг 

робот, да не сте на една и съща честота.  Когато включите дистанционното на ON, ще започне да примигва червена лампичка. 

Задръжте десния бутон за управление в средата и бутнете левия бутон в посока най-напред , след това в посока назад, към вас. Така 

ще завършите настройката и червения бутон ще спре да премигва а ще остане да свети.  

Включете робота от централното му копче на гръдния кош ON. Оставете го известно време докато индикаторната светлина спре да 

премигва.  Ако робота не е в стабилно състояние, може да отнеме повече време на жироскопа да се самокалибрира. Ако имате втори 

робот, отдалечете ги на поне 3м. един от друг.  

- Бутнете напред  дясната ръчка, за да издигнете робота на над 0.5м 

височина.  

- Ако робота започне да се върти  по часовниковата стрелка (сн.7 и 8), 

завъртете YAW тримера в посока обратна на часовниковата стрелка, докато 

въртенето спре и робота започне да лети в права линия (сн.9). 

- Ако робота започне да се върти в посока обратна на часовниковата 

стрелка (сн.11), завъртете YAW тримера в посока на часовниковата стрелка, 

докато летенето се изправи. 

Контрол на полета:  

Летене нагоре-надолу: след като сте стабилизирали летенето, 

можете да контролирате полета нагоре – надолу от ръчката на 

дистанционното в ляво като я мърдате напред – назад. 

Мърдайте леко, без силни и резки движения (сн.13 и 14). 

 

Завиване наляво-надясно се прави като мърдате десния бутон наляво-надясно (сн.15 и 16). 

 



Излитане: поставете робота на равна повърхност. Ако повърхността е неравна, това ще се отрази негативно на излитането. Бавно бутнете 

ръчката в ляво за издигане нагоре. Не гледайте дистанционното, фокусирайте се върху робота.Щом като той започне да се издига – 

намалете натиска върху бутона ( в най-лошия случай робота ще се върне обратно на пода, което е по-добре отколкото да се удари в 

тавана).  Регулирайте с ръчката за нагоре-надолу според това как реагира робота. Не засилвайте робота с твърде голяма скорост, това ще 

дестабилизира полета.  

Инструкции за борба на робот срещу робот: 

1. Ако роботите се бият във въздуха, всеки от тях има по 3 живота. На гръдния си 

кош имат светлинен индикатор. Когато бива ударен за първи път, индикаторът започва да 

примигва. Роботът прави едно завъртане. Когато го ударят за втори път индикатора 

започва да примигва по-учестено и робота прави едно завъртане в кръг. Ако го ударят 

трети път – индикатора остава светнат и робота се завърта един път. След което тръгва 

бавно надолу, при което вие не може да контролирате и промените това. Не може да 

започне нова битка веднага, трябва да се изчака известно време или да се презареди от 

дистанционното.  

2. На дистанционното има инфрачервен бутон за стреляне на светлина. Всеки път когато го натиснете, робота издава свистящ звук.  

Важно: само ако роботите летят паралелно един на друг – само тогава могат да се бият. 

Ако робота ви е претърпял катастрофа , трябва да го рестартирате, заедно с дистанционното от ON/ OFF.  

Не оперирайте с робота под директна силна слънчева или друга светлина, тъй като това ще повлияе контролната му система. Не 

покривайте IR диода на дистанционното, защото това ще блокира IR сигнала. Когато управлявате посоките на робота действайте нежно, 

все едно управлявате колело, а не джой стик ка компютър.  

Батерии: 

- Не презареждайте батерии, който не са презареждащи 

- Може да ползвате презареждащи батерии за дистанционното 

- Презареждащите батерии да се презареждат от възрастен 

- Не смесвайте нови и стари или презареждащи с обикновени батерии. Не смесвайте алкални с карбон-цинкови или с никел-

кадмий батерии (в дистанционното). 

- Внимавайте за поляризацията на батериите 

- Когато батериите за изхабени ги изкарайте. Ако няма да ползвате играчката дълго време изкарайте батериите.  

- Не изхвърляйте старите батерии в природата, в огън или вода. Не ползвайте, както и не изхвърляйте батериите в близост до огън 

или друг топлинен източник. След края на всяко ползване, изключвайте двете устройства с OFF.  

 

 

Препоръчителна възраст 14+ 
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