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1. WPROWADZENIE

Cześć! Jestem James, robot szpiegowski z rodziny Xtrem 
Bots. Jestem superszpiegiem z wieloma umiejętnościami. 
Potrafię szpiegować, wysyłać tajne wiadomości, mówić 
i tańczyć. Moją misją jest przybycie na Ziemię, aby Ci pomóc. 
Zostań moim dowódcą!
Przed użyciem, przeczytaj instrukcję obsługi, aby lepiej 
zrozumieć, jak działam i poznać moje funkcje. Razem 
stworzymy świetną drużynę!
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ROBOT

KONTROLER

Przycisk Wł./Wył.

Programowanie

Zmień kolor oczu

Zwiększ głośnośćZmniejsz głośność

Wiadomość

Idź do przodu
Idź w lewo

Prędkość (wolno/ szybko)
Idź w prawo
Idź do tyłu

Modulator głosu

Zaprogramowana 
muzyka

Tryb szpiega

Ślizgaj się w prawo
Prędkość (wolno/ szybko)

Ślizgaj się w lewo
Ślizgaj się do tyłu

Sterowanie klaśnięciem
Zaprogramowany

 dźwięk

Tryb demo

Zatrzymaj

Ślizgaj się do przodu

Przycisk Stand-by
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Czyszczenie i konserwacja:
- 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.
- 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 starych i nowych baterii.
- 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.

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

Wymagania dotyczące baterii 
(kontroler):
Zasilanie:
Charakterystyka: 3V DC
Jakość i typ: 2 x 1,5 V AA/LR6
(brak w zestawie)

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

2. OSTRZEŻENIA I UWAGI
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.
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3. INSTALACJA BATERII

W KONTROLERZE

W ROBOCIE

Baterie robota znajdują się na plecach Jamesa - robota szpiegowskiego.
Aby wymienić baterie, należy otworzyć pokrywę komory na baterie za 
pomocą śrubokrętu krzyżowego. Włożyć 3 baterie 1,5 V typu AA/LR6  
(brak w zestawie). Zamknąć pokrywę komory na baterie, przykręcając ją 
wkrętakiem krzyżowym. Przed wymianą baterii należy wyłączyć robota.

4. URUCHAMIANIE JAMESA - ROBOTA SZPIEGOWSKIEGO

Przełącz przycisk Wł./Wył. znajdujący się na piersi Jamesa.

1. Otwórz pokrywę komory na baterie kontrolera za pomocą śrubokrętu krzyżowego.
2. Włóż 2 baterie 1,5 V typu AA do komory na baterie.
3. Zamknij pokrywę komory na baterie przykręcając ją śrubokrętem krzyżowym.
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Ślizgaj się do przodu

Ślizgaj się do tyłu

Ślizgaj się w lewo

Ślizgaj się w prawo

Prędkość (wolno/ szybko)

Idź do przodu

Idź do tyłu

Idź w lewo

Idź w prawo

Stop

Zmień kolor oczu

Zmniejsz głośność

Zwiększ głośność

Idź lub ślizgaj się do przodu Skręć w prawo lub w lewo Idź lub ślizgaj się do tyłu

5. PODSTAWOWE FUNKCJE
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7. TRYB DEMO

6. PRZYCISK STAND-BY

8. PROGRAMOWANIE

Naciśnij przycisk trybu demo na kontrolerze. James, robot 
szpiegowski, rozpocznie pokaz swoich umiejętności, tańcząc, 
wydając różne dźwięki i prezentując kilka ruchów.

Przycisk Stand-by uruchamia Jamesa, robota szpiegowskiego.

Po naciśnięciu przycisku Stand-by, robot przechodzi w tryb 
czuwania i pozostaje w nim do czasu ponownego naciśnięcia 
przycisku.

Po 2,5 min bezczynności, robot automatycznie przechodzi w tryb 
czuwania (Stand-by).

Zanim robot przejdzie w tryb czuwania, wyda kilka dźwięków 
ostrzegawczych.

1. Naciśnij przycisk programowania i przytrzymaj go do czasu 
usłyszenia krótkiego dźwięku.

2. Można zaprogramować do 50 funkcji. Robot może ślizgać się  
do przodu, do tyłu, iść do przodu, do tyłu, skręcać w lewo, skręcać  
w prawo czy wydawać zaprogramowane dźwięki.

3. Naciśnij przycisk programowania, aby ponownie sprawdzić 
zaprogramowane funkcje.

4. Gdy tryb programowania nie jest używany, następuje 
jego automatyczna dezaktywacja.

9. MUZYKA

Naciśnij przycisk muzyki na kontrolerze.  
James, robot szpiegowski, zacznie tańczyć. 
Naciśnij przycisk do 3 razy, aby zmienić 
odtwarzaną muzykę.
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13. DŹWIĘKI

14. STEROWANIE KLAŚNIĘCIEM

Naciśnij przycisk dźwięku na kontrolerze. James, robot szpiegowski, 
odtworzy różne dźwięki szpiegowskie. Naciśnij przycisk do 4 razy, 
aby odtworzyć różne dźwięki.

Naciśnij przycisk sterowania klaśnięciem na kontrolerze. James, 
robot szpiegowski, wykona różne czynności, zależnie od liczby 
klaśnięć:
 1 klaśnięcie - robot porusza się do przodu,
 2 klaśnięcia - robot porusza się do tyłu,
 3 klaśnięcia – tryb demo.

11. ŚWIECĄCE OCZY

Naciśnij przycisk zmiany koloru oczu na kontrolerze i zmień kolor 
oczu robota. Naciśnij przycisk do 3 razy, aby zmienić kolor oczu.

12. MODULATOR GŁOSU

Naciśnij przycisk modulatora głosu na kontrolerze. James zacznie 
powtarzać Twoją wiadomość zmienionym głosem. Naciśnij przycisk 
do 2 razy, aby wypróbować różne tony głosu.

10. TRYB SZPIEGA/ WIADOMOŚĆ

1. Naciśnij przycisk trybu szpiega na kontrolerze.

2. James, robot szpiegowski, zacznie nagrywać dźwięki 
w pomieszczeniu. Możesz szpiegować kogo tylko chcesz!

3. Naciśnij przycisk „Wiadomość”, aby odtworzyć wiadomość 
nagraną w trybie szpiega.

4. Możesz nagrywać tajne wiadomości i odtwarzać je na odległość.
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1. INTRODUCTION

Hello! I am James the spybot of the Xtrem Bots family.  
I am a super spy agent and I have many skills. I can spy, 
send secret messages, speak and dance. Now my mission 
is to come to Earth to help you. Be my commander, please!
Before use, please read the following instructions, to better 
understand and be familiar with the operation of the 
product features. I will be your better team mate!
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TRANSMITTER

ROBOT

On / Off Button

StandBy button

Programming

Eye Lights changer

Turn up volumeTurn down volume

Message

Walk forward
Walk left
Speed (Slow / Fast)
Walk right
Walk backward

Voice changer

Preset music

Spy mode

  right
Speed (Slow / Fast)

Slide left
Slide backward

Clap control
Preset sound

Demo

Stop

Slide Forward
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2. 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.
- Check regularly that the plug and other parts are not 
damaged. In case of damage, do not use the product 
until it has been repaired.
- 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 new and used batteries.
- 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.

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

Batteries requirements (Transmitter):
Power supply:
Characteristics: DC 3V
Quality and type: 2 x 1,5V “AA”/LR6 (not 
included)

Battery requirements (Robot):
Power supply:
Characteristics: DC 4.5V
Quality and type: 3 x 1,5V “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.
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3. BATTERIES INSTALLATION

IN THE TRANSMITTER

IN THE ROBOT

Robot batteries is into the back of the James the spybot.
To change the batteries, remove the battery cover using a Phillips 
screwdriver. Insert 3 x 1.5V “AA”/LR6 batteries (not included). Close the 
battery cover using a Phillips screwdriver.
Switch OFF the robot before change the batteries.

4. START JAMES THE SPYBOT

Switch on the ON/OFF button on the chest of James.

1. Use a philips’ head screw to open the battery compartment lid of controller.
2. Put 2 x 1.5V “AA” batteries inside the battery compartment.
3. Put the lid back and use a screw to tighten the lid.



13

5. BASIC FUNCTIONS

Slide forward

Slide backward

Slide to the left

Slide to the right

Speed (Slow/Fast)

Walk forward

Walk backward

Walk to the left

Walk to the right

Stop

Change the eyes color

Turn down volume

Turn up volume

Walk or slide forward Turn right or turn left Walk or slide backward
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7. DEMO MODE

6. STANDBY BUTTON

8. PROGRAMMING

Press the “Demo Mode” button on the transmitter. James the 
spybot will begin a demonstration of its skills with a mix of 
dance, sounds and movements.

The “StandBy” button starts James the spybot.

By pressing the button James the spybot goes on StandBy Mode 
and stays sleep until this button would be pressed again.

After 2 and a half minutes of inactivity, the robot enters standby 
mode automatically. Before the robot go into StandBy mode, it will 
emit some sounds in advice.

1. Press the “Program” button until hear a `beep’ sound.

2. Up to 50 actions can be programmed. You can slide forward, 
slide back, walk forward, walk backward, turn left, turn right or 
make preset sounds.

3. Press “Program” button to perform programmed functions 
again.

4. When it is not in use atomatically exit.

9. MUSIC

Press the “Music” button on the transmitter.
James the spybot will perform a dance. Press up  
to 3 times to change the music played.
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13. SOUNDS

14. CLAP CONTROL

Press “sound” button in the transmitter. James the spybot will play 
different spy sounds. Press up to 4 times to play dfferent sounds.

Press “Clap control” button in the transmitter. James the spybot will 
do different actions using your claps:
 1 clap: - move forward
 2 claps - move backward
 3 claps - Demo mode

11. EYE LIGHTS

Press the “Eye Lights” button on the transmitter and change de eyes 
color. Press up to 3 times to change the eyes color

12. VOICE CHANGER

Press the “Voice changer” button on the transmitter. James will 
repeat your messages with different voices. Press up to 2 times to 
change the voice style.

10. SPY MODE / MESSAGE

1. Press the “Spy” button on the transmitter.

2. James the spybot will start recording sounds on the room. You 
can spy anyone you want!

3. Press the “Message” button to play the message recorded on spy 
mode.

4. You can record secret messages and play it from a distance.
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IMPORTER / IMPORTER:
TM Toys Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653

Szczecin, Polska, www.tmtoys.pl

AA LR06
BRAK W ZESTAWIE

BATERIE
AA LR06

BRAK W ZESTAWIE

BATERIE


