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OSTRZEŻENIA I UWAGI

INSTALACJA BATERII

FUNKCJE PRZYCISKÓW

WŁĄCZ I WYBIERZ ZASIĘG RUCHÓW ROBOTA

Czyszczenie i konserwacja:
 » Wymień baterie, jeśli moc urządzenia jest słaba.
 » Zawsze wyjmuj baterie z zabawki, jeśli nie jest używana przez dłuższy 

czas.
 » Regularnie sprawdzaj stan wtyczki i innych części. Jeśli są niesprawne, 

nie korzystaj z urządzenia do czasu ich naprawy.
 » Delikatnie czyść zabawkę czystą ściereczką.
 » Trzymaj zabawkę z dala od źródeł ciepła.
 » Nie zanurzaj zabawki w wodzie, może to spowodować uszkodzenie 

części elektronicznych.

Ostrzeżenia:
 » Nie wolno ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
 » Przed ładowaniem należy wyjąć akumulatorki z zabawki.
 » Akumulatorki można ładować jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.
 » Zaleca się łączenie ze sobą jedynie baterii tego samego lub 

równoważnego typu.
 » Baterie należy umieścić zgodnie z oznaczonymi biegunami.
 » Należy usunąć wyczerpane baterie z zabawki.
 » Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
 » Nie łączyć ze sobą starych i nowych baterii.
 » Nie łączyć ze sobą baterii alkaicznych, standardowych (cynkowo-

węglowych) oraz akumulatorków (niklowo-kadmowych).

Uwaga!
 » Nie podnoś zabawki, gdy jest włączona.
 » Trzymaj ręce, włosy i odzież z dala od kół, gdy zabawka jest włączona (ON).

Unikaj zderzenia zabawki z ludźmi, zwierzętami i meblami.

Pamiętaj!
 » Przed pierwszym użyciem wspólnie z dzieckiem zapoznajcie się  

z instrukcją obsługi.
 » Zabawka powinna być używana pod nadzorem osoby dorosłej.

Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3. roku życia. 
Zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte lub dostać się do 
nosa i stworzyć ryzyko zadławienia.

KOLORY I SPECYFIKACJA MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD TYCH WIDOCZNYCH NA 
ZDJĘCIACH I ILUSTRACJACH.

ZMIANY LUB MODYFIKACJE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE 
ZATWIERDZONE PRZEZ PRODUCENTA, MOGĄ POZBAWIĆ 
UŻYTKOWNIKA PRAWA DO KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA.

Wymagania dotyczące baterii:
Zasilanie:  
Charakterystyka: 4,5V DC
Jakość i typ: 3 x 1,5 V AA/LR6 (brak w zestawie)

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że baterie, akumulatorki, 
ogniwa guzikowe, baterie akumulatorowe itp. nie mogą być 
utylizowane razem z odpadami komunalnymi. Baterie zawierają 
substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Chroń 

środowisko przed szkodliwymi wpływami. Jeśli zabawka nie jest używana, 
rozkręć produkt, aby dostać się do wbudowanego akumulatorka zasilającego 
zabawkę lub odkręć pokrywę komory na baterie, aby wyjąć z niej baterie. 
Zutylizuj baterie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE):  Jeżeli 
urządzenie nie jest użytkowane, wyjmij baterie i przechowuj 
je oddzielnie. Urządzenia elektryczne należy przekazać do 
odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Pozostałe odpady mogą być wyrzucone do 
pojemnika na odpady zmieszane.

1. Otwórz pokrywę komory 
na baterie za pomocą 
śrubokręta.
2. Włóż 3 baterie  
1,5 V typu AA zgodnie  
z oznaczonymi biegunami.
3. Zamknij pokrywę komory 
na baterię używają do tego 
śrubokręta.comartment lid 
with the screw.

Stop:  
Andy przerywa 

wykonywaną 
czynność

Pauza: Andy 
zatrzymuje się na 
chwilę i wydaje 
radosny dźwięk.

   
Porusza się w czterech kierunkach

: Przycisk do zmiany trybu i rozpoczęcia 
zaprogramowanych czynności.

WYŁ. 15 cm 30 cm

ZAWARTOŚĆ



3

POLISH
3 TRYBY ZABAWY

WŁĄCZ I WYBIERZ ZASIĘG RUCHÓW ROBOTA

TRYB DOMYŚLNY:
To domyślny tryb robota po włączeniu. Po przyciśnięciu dowolnego przycisku, to jest automatyczna czynność robota. 
Andy wydaje radosny dźwięk po naciśnięciu przycisku Pauza.

PROGRAMOWANIE:
Naciśnij przycisk  Po kolei rozpocznij programowanie. Można zaprogramować przyciski wszystkich czterech 
kierunków (lewo, prawo, przód, tył) oraz przycisk . Podczas programowania, po wciśnięciu przycisku , Andy 
zatrzyma się i wyda radosny dźwięk. Po skończonym programowaniu, ponownie naciśnij przycisk . Andy 
zaprezentuje zaprogramowane ruchy. Jeśli chcesz wyjść z opcji programowania lub jeśli popełniłeś błąd, naciśnij 
przycisk , aby wyczyścić pamięć.

TANIEC:
Wciśnij przycisk  3 razy z rzędu, a Andy zacznie tańczyć w rytm muzyki.

PL

GRA: ANDY I PRZYJACIELE

INNE MOTYWY GRY

Stopień trudności: 
Stopień trudności 

programowania 
wzrasta wraz ze 

wzrostem odległości 
między kartkami 

oraz liczbą obrotów.

Graj dołączonymi do zestawu kartami i znajdź  
27 przyjaciół Andy’ego. Są trzy rodzaje kart:

1. Z każdej talii wybierz kartę skierowaną obrazkiem do 
dołu i umieść ją na podłodze, aby stworzyć wyzwanie.
2. Za pomocą innych kart, oblicz odległości tak, aby były 
jak najdokładniejsze. Każda karta jest równa odległości, 
którą Andy przebywa z każdym ruchem: 15 cm.  
Użyj innej karty, aby rozpocząć.
3. Umieść Andy’ego na środku pierwszej z kart, aby 
rozpocząć i ustaw odległość na 15 cm.
4. Naciśnij  i zaprogramuj wymagane ruchy. 
Zaprogramuj przycisk  gdy znajdziesz się na szczycie 
karty.
5. Ponownie naciśnij  aby zobaczyć, jaką drogę 
przebędzie Andy.
6. Zaglądając na ostatnią stronę tej instrukcji, sprawdź, 
których z przyjaciół Andy’ego udało ci się znaleźć. Jeśli 
chcesz, możesz zaznaczyć znalezione postaci, abyś nie 
znajdywał ciągle tych samych przyjaciół Andy’ego i mógł 
znaleźć ich wszystkich.

Głowa Ciało Nogi

Pobierz i wydrukuj inne motywy gry 
dostępne na naszej stronie internetowej: 
www.xtrembots.pl/andy

Cześć! Jestem Andy 
i razem przeżyjemy 

wiele wspaniałych 
przygód, ucząc się 

programowania.  
Czas na zabawę! 
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CAUTIONS AND ADVICES

BATTERIES INSTALLATION

BUTTON FUNCTIONS

TURN ON AND CHOOSE PLAY DISTANCE

Care and Maintenance:
 » Change batteries if power decreases.
 » Always remove batteries from the toy when it is not being used for a 

long period of time. 
 » Check regularly that the plug and other parts are not damaged. In case 

of deterioration, do not use the product until it has been repaired.
 » Wipe the toy gently with a clean cloth.
 » Keep the toy away from direct heat.
 » Do not submerge the toy into water that can damage the electronic 

assemblies.

Battery warnings:
 » Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
 » Rechargeable batteries are to be removed before being charged. 
 » Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
 » Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to 

be used.
 » Batteries are to be inserted with correct polarity.
 » Exhausted batteries are to be removed from the toy. 
 » The supply terminals are not to be short-circuited.
 » Do not mix old and new batteries. 
 » Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-

cadmium) batteries. 

Cautions:
 » Do not pick up the vehicle when performing.
 » Keep hands, hair and clothing away from tires and when the switch is 

on (ON).
 » Avoid hitting people, animals and household furniture.

Special notes:
 » Before first use, read the user’s information together with your child.
 » Should be used under adult supervision.

WARNING! Not suitable for children under 3 years of age. Contains 
small parts that could be swallowed or inhaled by a child and that can 
cause choking.

COLOURS AND SPECIFICATIONS MAY VARY FROM PHOTOS AND 
ILLUSTRATIONS. 

CHANGES OR MODIFICATIONS TO THIS PRODUCT THAT ARE NOT 
EXPRESSLY APPROVED BY THE MANUFACTURER MAY CANCEL THE 

USER’S RIGHT TO USE IT.

Batteries requirements:
Power supply:  
Characteristics: DC 4.5 V
Quality and type: 3 x 1.5 V AA/LR6 (not included)

The crossed-out dustbin symbol indicates that batteries, 
rechargeable batteries, button cells, battery packs, etc. must not 
be put in the household waste. Batteries are harmful to health 
and the environment. Please help to protect the environment 

from health risks. If the toy is out of use, please use common household tool 
to break the product for built-in rechargeable battery operated toy or unscrew 
the battery door for replaceable battery operated toy, then take the battery 
out from the toy. Dispose of battery in accordance with your local battery 

recycling or disposal laws.

WEEE: When this appliance is out of use, please remove all 
batteries and dispose of them separately. Bring electrical 
appliances to the local collecting points for waste electrical and 
electronic equipment. Other components can be disposed of in 
domestic refuse.

1. Open the battery 
compartment lid with a 
screwdriver.
2. Insert 3 AA batteries 
1.5 V. Keep attention to 
polarity.
3. Close the battery 
comartment lid with 
the screw.

Stop:  
Andy stops  

whatever  
he is doing

Pause: Andy 
stops for a mo-
ment and lets out 
a sound of joy.

   
Four-way movements

: Button to switch between modes or 
initiate programmed actions.

OFF 15 cm 30 cm

CONTENT
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ENGLISH
3 PLAY MODES

FREE PLAY:
This is the robot’s default mode when switched on. When any button is pressed, this is the automatic action. Andy lets 
out a sound of joy when the pause button is pressed.

PROGRAMMING:
Press the  button once. Enter the programming in order. All four directions (left, right, forward, and back) and the 

 button can be programmed. During programming, with the  button, Andy stops and lets out a happy sound.
When programming is complete, press the  button again. Andy will perform the programmed movements.
If you wish to cancel during programming or you have made a mistake, press the  button to clear the memory.

DANCE:
Press the  button 3 times in a row and Andy dances to the music.

EN

GAME: ANDY AND HIS FRIENDS

OTHER GAME THEMES

Difficulty:
The programming 
difficulty increases 

as the distance 
between tiles 

increases and as the 
number of rotations 

increases.

Play with the cards included to find Andy’s 27 friends.
There are three types of cards:

1. Pick a card face down from each deck and place 
them on the floor to create a challenge.
2. Using the other cards, calculate the distances to 
make them as accurate as possible. Each card is equal 
to the distance Andy travels in each move: 15 cm. Use 
another card as a first card.
3. Place Andy in the centre of the first card to start, and 
set the switch to the 15 cm setting.
4. Press  and then program the required movements. 
Program the  button when you are on top of a card.
5. Press   again to see what route it takes.
6. See which of Andy’s friends you have found on the 
last page of this booklet. If you want, you can highlight 
them so you don’t repeat the same ones and so you 
can find them all.

Head Body Legs

Download and print other game 
themes on our website:  
www.xtrembots.com/andy

Hello! 
I’m Andy, and together 

we’re going to go on 
lots of adventures 

while learning how to 
program. Time to play!
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Wyprodukowano w Chinach | Made in China 


