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1. WPROWADZENIE  - INTRODUCTION

Zawartość - Content

Robot
Robot

Instrukcja obsługi
Instruction manual

- Odkryj wszechświat z Charliem Astronautą!
- Discover the univere with Charlie, the Astronaut!
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2. Ostrzeżenia i uwagi - Cautions and advices

Cleaning and maintenance:
- You should always remove the batteries from the product 
when it is not to be used for an extended period of time.
- Clean the product carefully with a clean cloth.
- Keep the product away from direct heat sources.
- Do not immerse the product in water as this may damage 
the electrical components.

Battery warnings:
- Non-rechargeable batteries should not be recharged.
- Rechargeable batteries must be removed from the toy 
before charging.
- Rechargeable batteries should only be charged by an 
adult.
- Do not mix different types of batteries or new and used 
batteries.
- It is recommended to use only batteries of the same or 
equivalent type.

- Batteries must be inserted with correct polarity.
- Remove used batteries from inside the product.
- The supply terminals must not be short-circuited.
- Do not mix alkaline batteries with standard (carbon-zinc) 
or rechargeable batteries (e.g. Ni-Cd, Ni-MH).

Special note:
- Read the instructions carefully before using the product 
for the first time.
- Use the product indoors only.

Battery requirements (Robot):
Power supply:
Characteristics: DC 4.5V
Quality and type: 3 x 1,5V “AA”/LR6 (not 
included)

Gift box and IM must be retained since it contains 
important information

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.

ENGLISH

Czyszczenie i konserwacja:
- Zawsze wyjmuj baterie z zabawki, jeśli nie jest używana 
przez dłuższy czas.
- 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.
- Nie łączyć ze sobą różnych typów baterii ani starych 
baterii z nowymi.
- 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 baterii alkaicznych, standardowych 
(cynkowo-węglowych) oraz akumulatorków (np. niklowo-
kadmowych, niklowo-metalowo-wodorkowych).

Ważne informacje:
- Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją 
obsługi.
- Zabawka jest przeznaczona do użytku jedynie wewnątrz 
pomieszczeń.

Wymagania dotyczące baterii (robot):
Zasilanie:
Charakterystyka: DC 4.5V
Jakość i typ: 3 x 1,5 V AA/LR6 (brak w zestawie)

Należy zachować opakowanie i instrukcję obsługi, ponieważ 
zawierają one ważne informacje.

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.

PL
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3. Instalacja baterii
Batteries installation  

- Baterie Charliego znajdują się w jego plecach (3 baterie 1,5 V typu 
AA/LR6, brak w zestawie).
- Przed wymianą baterii należy wyłączyć robota.

- Charlie’s batteries are into his back (3 x 1.5V “AA”/LR6 batteries,  
not included). 
- Switch OFF Charlie before change the batteries.

PL
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- Przełącz przycisk Wł./Wył. znajdujący się na plecaku Charliego.

- Switch on the ON/OFF button on the backpack of Charlie.

4. Uruchamianie Charliego Astronauty
Start Charlie the Astronaut  

PL
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5. Sterowanie ruchem rąk
Gesture control 

- Przełącz przycisk znajdujący się na plecaku robota na pozycję „II”,  
aby uruchomić sterowanie ruchem rąk.

- Set the “II” button on the backpack to “gesture control” mode.

PL
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Idź lub ślizgaj się do przodu
Walk or slide forward

Skręć w prawo lub w lewo
Turn right or turn left

Idź lub ślizgaj się do tyłu
Walk or slide backward
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6. Tryb czuwania - Standby

- Charlie przejdzie w tryb czuwania (Stand-by) po kilku minutach bezczynności.

- Charlie will go into “Standby” mode when inactive for a few minutes.

PL
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POBIERZ APLIKACJĘ
DOWNLOAD APP

7. Aplikacja - APP

Połączenie Bluetooth
Bluetooth connection

Tryb sterowania
Control mode

Tryb programowania
Program mode

Wycisz
Mute

Spacepedia
Spacepedia

Quizy
Quiz games

O APLIKACJI - APP NOTES

PL
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Zeskanuj kod QR właściwy dla Twojego systemu operacyjnego, pobierz i zainstaluj aplikację lub wyszukaj ją 
w sklepie App Store na swoim urządzeniu: Charlie the Astronaut APP. 
UWAGA: Aplikacja kompatybilna z systemami Android 4.0 lub iOS 7.0 i nowszymi. Wymaga żyroskopu.

Scan the applicable QR code for your operating system, download and install the application, or search the 
App Store on your device: Charlie the Astronaut APP. 
NOTE: APP is compatible from Android 4.0 or iOS 7.0 and up. Requires gyroscope. 
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8. Połączenie Bluetooth - Bluetooth connection

EN

PL - Uruchom Charliego (przycisk na pozycji „ON”) i naciśnij ikonę        w aplikacji, 
aby się połączyć.
- Uwaga: Nie wyłączaj „Lokalizacji” na swoim urządzeniu.

- Turn Charlie on (“ON” position) and press the       icon in the APP to connect.
- Note: Keep “Location” activated on the device.

9. Wyciszenie - Mute

- Włącz / wyłącz dźwięki w aplikacji.

- Activate / deactivate the sounds produced by the APP.

PL
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10. Tryb sterowania - Control mode

Menu główne
Main menu

Światła
Lights

Sterowanie ruchem rąk
Gesture control Tryb kolonizacji

Colonize mode

Dźwięki
Sounds

Wycisz
Mute

Sterowanie przy użyciu 
żyroskopu
Gyroscope control

Ślizganie
Sliding

Chodzenie
Walking

11. Funkcje - Functions

Idź lub ślizgaj się do przodu
Walk or slide forward

Skręć w prawo lub w lewo
Turn right or turn left

Idź lub ślizgaj się do tyłu
Walk or slide backward
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- Gdy naciśniesz przycisk kolonizacji, Charlie rozpocznie pokaz swoich
umiejętności, świateł i dźwięków.

- Press “Colonize” and Charlie will begin to demonstrate his skills with  
movements, lights and sounds.

PL
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Kolonizacja - Colonize

Dźwięki - Sounds

- Charlie odtworzy muzykę i wyda różne kosmiczne dźwięki.
- Każdy przycisk uruchamia inny dźwięk.

- Charlie will make different musics and spatial sounds.
- Each button is a different sound.

PL
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Światła - Lights

- Naciśnij przycisk świateł, aby przyłbica Charliego się rozświetliła lub zgasła.

- Press the “Lights” button to turn Charlie’s visor lights on or off.

PL
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Sterowanie ruchem rąk - Gesture control

- Naciśnij przycisk sterowania ruchem rąk, aby móc sterować Charliem 
za pomocą ruchów rąk (str. 9).

- Press the “Gesture control” button to control Charlie with your gestures (pp. 9).

PL

EN
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Sterowanie przy użyciu żyroskopu - Gyroscope control

PL: Możliwość zaprogramowania 50 funkcji.  
Zaprogramuj do 200 czynności.
EN: 50 actions to programme.
Program up to 200 movements.

- Przechylaj urządzenie (do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo), aby sterować Charliem.

- Tilt the device (forward, backward, left, right) to control Charlie.

PL
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12. Tryb programowania - Program mode

Zaprogramowana 
sekwencja
Program line

Odtwórz/ zatrzymaj 
sekwencję

Play/Stop program

Naciśnij liczbę, aby powtórzyć czynność do 4 razy.
Press the number to repeat the action up to 4 times.

Wybierz zaprogramowaną czynność. Możesz usuwać i dodawać powtórzenia lub nowe czynności.
Select the programmed action. You can delete, add repeats or new actions in front of it.

Usuń sekwencję
Delete program

Czynności
Actions
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13. SPACEPEDIA - SPACEPEDIA

13.1

13.2 13.3

Menu główne
Main menu

Eksploracja kosmosu
Space exploration

Wszechświat
The universe

Wycisz
Mute

Układ Słoneczny
The Solar System

- Informacje na temat Słońca i planet Układu Słonecznego.

- Information about the Sun and the planets of the solar system.

PL
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13.1. Układ Słoneczny - Solar system
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Film - „Rozmiary i odległości w Układzie Słonecznym”

VIDEO - “The size of the Solar system”

13.2. Eksploracja kosmosu - Space exploration

- Wspaniałe odkrycia i wydarzenia w historii kosmosu.

- Great discoveries and events in space history.

PL
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13.3. Wszechświat - The universe

- Poznaj najbardziej spektakularne ciała niebieskie.

- Discover the most spectacular stellar bodies.

PL
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14. Quiz - Quiz game

- Quiz z 2 trybami gry: Odliczanie / Rekord.

- Quiz game with 2 game modes: Countdown / To the limit.

PL

EN
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Odliczanie - Countdown

Rekord - To the limit

- Odpowiedz na jak najwięcej pytań o rosnącym poziomie trudności w ciągu 2 minut.

- Answer as many questions of increasing difficulty as possible in 2 minutes.

- Odpowiedz na jak najwięcej prawidłowych odpowiedzi (możesz pomylić się do 3 razy).

- Answer the highest number of correct answers without fail.

PL

PL
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