
1

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI
APP USER MANUAL
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POBIERZ

   
URUCHAMIANIE APLIKACJI

Zeskanuj kod QR odpowiedni dla twojego systemu operacyjnego, 
pobierz i zainstaluj aplikację lub wpisz na swoim urządzeniu w wyszuki-
warce sklepu z aplikacjami: Mazzy Smart APP.

Uruchom aplikację Mazzy Smart. Wybierz, jaką postacią ma być Mazzy: 
robot lub pojazd. 

Jeśli chcesz zmienić tę opcję w trakcie gry, naciśnij przycisk znajdujący 
się w lewym górnym rogu.

Robot Pojazd

UWAGA: Aplikacja jest dostępna na Androida (wersja 4.0 lub nowsza) oraz na urządzenia Apple 
z systemem iOS 7.0 lub nowszym. Wymaga żyroskopu.



3

Główne menu zawsze pojawia się na górze: 

1. Robot  lub pojazd  .

2. Bezpośredni dostęp: tryb gry DRIVE.

3. Bezpośredni dostęp: tryb gry CODING.

4. Bezpośredni dostęp: tryb gry BUDDY.

5. Bezpośredni dostęp: tryb GRY.

6. Powrót.

7. Start.

8. Bluetooth.

   
PODSTAWOWE IKONY

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Włącz robota za pomocą głównego przycisku.
2. Naciśnij przycisk Bluetooth znajdujący się w 
prawym górnym rogu ekranu (ikona Bluetooth).
3. Wybierz „Mazzy”.
4. Jeśli urządzenia zostały sparowane 
poprawnie, robot zapiszczy dwukrotnie, a przycisk 
Bluetooth zmieni kolor na zielony.

Po 5 minutach bezczynności, robot automatycznie się wyłącza. Przez 
pięć minut, co minutę, wydaje krótki dźwięk i zmienia wyraz twarzy, aby 
cię ostrzec. Robot nie przechodzi w tryb uśpienia, gdy jest sparowany z 
innym urządzeniem.

NISKI POZIOM BATERII: Gdy poziom baterii jest niski, robot zmienia 
wyraz twarzy, wydaje dźwięk i automatycznie się wyłącza.

   
PAROWANIE ROBOTA Z URZĄDZENIEM

   
TRYB CZUWANIA

WŁ. WYŁ.

DEZAKTYWACJA
Aby rozłączyć urządzenia, ponownie naciśnij przycisk Bluetooth.  
Robot zapiszczy, a przycisk Bluetooth zmieni kolor na szary.
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FUNKCJE APLIKACJI

   
DRIVE

  Zdalne sterowanie
  Żyroskop

  Programowanie 
wizualne

  Symulator

  Emocje
  Taniec

  Labirynt

 ZDALNE STEROWANIE

 ŻYROSKOP

Do przodu W prawo 
Zmień wyraz twarzy

Wydaj dźwięk Tańcz
Do tyłu W lewo

Możesz sterować robotem, przechylając urządzenie  
w danym kierunku.
Panel ze zmianą wyrazu twarzy, dźwiękami i trybem tańca 
działa tak samo jak w trybie ZDALNEGO STEROWANIA.
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BUDDY

 EMOCJE

 TANIEC

1. Wybierz wyraz twarzy na panelu znajdującym się po lewej stronie.
2. Powiększ go na polu znajdującym się po prawej stronie.
3. Wyślij informację do robota, klikając na przycisk odtwarzania.
4. Powtarzaj wyrazy twarzy, klikając na przycisk pętli.

1. Wybierz styl tańca na panelu znajdującym się po lewej stronie.
2. Wyślij informację do robota, klikając na przycisk odtwarzania.
3. Przerwij czynność, klikając na przycisk Pauza.
4. Powtarzaj styl tańca, klikając na przycisk pętli.
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Tabelka przedstawia oś czasu (od lewej do prawej).  
Dodając polecenia, zapełniasz tabelkę.
Można zaprogramować do 20 czynności w każdej z linii,  
a każda z czynności może być powtórzona do 8 razy.

 PROGRAMOWANIE WIZUALNE

   
CODING – PROGRAMUJ Z APLIKACJĄ

Główne menu zawsze pojawia się na dole:

1 2 3 4 5 6 7

KONIEC SEKWENCJI: po skończeniu programowania 
danej sekwencji, naciśnij ten przycisk, aby zakończyć.

ODTWARZANIE: odtwórz sekwencję. 
WAŻNE: ta opcja nie jest dostępna, jeśli nie wciśnięto przycisku „Koniec sekwencji”  

PAUZA: gdy robot odtwarza sekwencję, możesz ją 
przerwać, wciskając ten przycisk.

PĘTLA: naciśnij ten przycisk, aby zapętlić sekwencję.

PAMIĘĆ: w pamięci możesz zapisywać do trzech 
sekwencji. Wybierz z rozwijanego menu (1, 2 lub 3), 
gdzie chcesz zapisać daną sekwencję i naciśnij przycisk 
Zapisz lub Usuń. 
UWAGA: aby uniknąć utraty sekwencji, zapisz ją przed przejściem do symulatora.

USUŃ: po wybraniu polecenia i naciśnięciu na ten przycisk, 
polecenie zostaje usunięte. Jeśli przytrzymasz przycisk 
przez kilka sekund, cała sekwencja zostanie usunięta.

SYMULATOR: uruchamia tryb symulacji sekwencji.
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UZUPEŁNIANIE TABELKI PROGRAMOWANIA: 
Po wybraniu okienka, które chcesz uzupełnić, wyświetli się panel  
z opcjami dostępnymi dla danej osi czasu.
Dostępne są następujące opcje:

MIMIKA TWARZY: 20 RÓŻNYCH WYRAZÓW TWARZY Z ANIMACJĄ:

RUCHY: 6 RÓŻNYCH RUCHÓW:

DŹWIĘKI: 6 RÓŻNYCH DŹWIĘKÓW:

POWTÓRZENIA: ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW + I - 
MOŻESZ ZAPROGRAMOWAĆ LICZBĘ POWTÓRZEŃ 
DANEJ CZYNNOŚCI. MAKSYMALNIE DO 8 POWTÓRZEŃ.
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Skręć w lewo 
o 45°

W przód 
ok. 12 cm

W tył  
ok. 12 cm

Skręć w prawo 
o 45°

Skręć w prawo 
o 180°

Skręć w lewo 
o 180°
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 SYMULATOR

1. Przygotuj sekwencję w trybie programowania wizualnego.
2. Kliknij „Koniec sekwencji”, aby automatycznie wypełnić puste pola.
3. Zapisz sekwencję w wybranej pamięci (1, 2 lub 3).
4. Uruchom symulator.
5. Za pomocą przycisku pamięci, wybierz sekwencję, którą chcesz 
odtworzyć w symulatorze.
6. Naciśnij przycisk odtwarzania.

Główne menu zawsze pojawia się na dole:

1 2 3 4 5

ODTWARZANIE: odtwórz sekwencję.

PAUZA: możesz przerwać symulację, naciskając ten przycisk.

PONOWNE URUCHOMIENIE: uruchom symulację od początku. 

PĘTLA: naciśnij ten przycisk, aby zapętlić sekwencję.

PAMIĘĆ: wybierz z rozwijanego menu, którą sekwencję chcesz odtworzyć.
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1. Przygotuj tor z przeszkodami oraz STARTEM i METĄ.
2. Umieść robota na polu startowym
3. Naciśnij START, aby uruchomić stoper.
4. Pokonaj tor w jak najkrótszym czasie.
5. Naciśnij STOP, gdy dotrzesz do mety.

UWAGA: detektor przeszkód wykryje przeszkody, gdy się zbliżysz.  
To unieruchomi robota na kilka sekund. Im więcej czasu zajmie 
wykrywanie przeszkód, tym dłużej robot będzie unieruchomiony  
(5, 7 i 10 sekund). Wyraz twarzy robota będzie pokazywał złość. 
Po tym, jak Mazzy zostanie zatrzymany przez przeszkodę, powinien 
skręcić o 45° w lewo lub w prawo.

RANKING: jeśli twój czas mieści się w najlepszej piątce, możesz go 
zapisać i wrócić do tego wyniku później, aby porównać go ze swoimi 
znajomymi. Aby zresetować ranking, naciśnij ikonę kosza na ekranie  
i potwierdź jego usunięcie.

POMYSŁ: użyj dowolnego przedmiotu, aby stworzyć swój własny tor 
przeszkód.

PAMIĘĆ: wybierz z rozwijanego menu, którą sekwencję chcesz odtworzyć.

   
GAME

WAŻNE: W trybie gry detektor musi być podłączony.
Aby pominąć ostrzeżenie pojawiające się przy uruchamianiu trybu gry, 
kliknij w dowolne miejsce na ekranie.

Do przodu W prawo

Ranking

Play Stop

Do tyłu W lewo
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W zestawie znajdują się następujące elementy gry: jedno pole startowe, 
jedna meta i 13 przeszkód.

Możesz tworzyć tysiące torów i labiryntów w trybie bezpośredniego 
sterowania lub programowania sterowania. Możesz używać przycisków 
znajdujących się na zabawce lub aplikacji w trybie gry.

BUDOWA PRZESZKÓD
Zegnij nacięte rogi, aby przeszkoda się nie przewracała.

UWAGA: detektor przeszkód jest dostępny jedynie w aplikacji.

   
BUDOWA PRZESZKÓD
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Zarejestrowana technologia BLUETOOTH®, marka oraz logo są własnością Bluetooth SIG, Inc.

Bluerocket S.L oświadcza, że niniejsza zabawka spełnia podstawowe wymagania i inne mające 
zastosowanie lub pozostające w mocy zapisy Dyrektywy 2014/53/UE.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez producenta, mogą pozbawić 
użytkownika prawa do korzystania z produktu.

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

Wyprodukowano w ChinachV6-29102020K8

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI FCC
Niniejsze urządzenie spełnia wymagania przedstawione w rozdziale 15 przepisów FCC. 
Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) niniejsze urządzenie nie może 
powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) niniejsze urządzenie musi przyjmować odbierane 
zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i zaklasyfikowane jako zgodne  
z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z rozdziałem 15 przepisów FCC. 
Ograniczenia te zostały wyznaczone w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciw 
szkodliwym zakłóceniom w środowisku mieszkalnym. Niniejsze urządzenie generuje, 
wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a zainstalowane i używane 
niezgodnie z instrukcją, może spowodować szkodliwe zakłócenia dla komunikacji radiowej. 
Nie można jednakże zagwarantować, że takie zakłócenia nie wystąpią w określonym 
środowisku. Jeśli dane urządzenie spowoduje zakłócenia szkodliwe dla odbioru radiowego 
bądź telewizyjnego, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie 
urządzenia, użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenia w jeden z następujących 
sposobów:

- Przestawić lub zmienić ustawienie anteny.
- Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż odbiornik.
- Skonsultować się z przedstawicielem firmy lub z doświadczonym serwisantem w celu 
uzyskania pomocy.

OSTRZEŻENIE: Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone 
przez podmiot odpowiedzialny, mogą pozbawić użytkownika prawa do korzystania z 
urządzenia.

Urządzenie nie powinno być umieszczane lub obsługiwane wraz z inną anteną lub 
nadajnikiem.
„Oświadczenie FCC o narażeniu na promieniowanie: w celu zapewnienia zgodności  
z przepisami FCC, należy umieścić produkt przynajmniej 20 cm od najbliższych osób.”

Niniejsze urządzenie jest zgodne z ograniczeniami FCC dotyczącymi narażenia na 
promieniowanie, ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. 
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DOWNLOAD

   
START THE APP

Scan the applicable QR code for your operating system, download and 
install the application, or search the App Store on your device:  
Mazzy Smart APP.

Open Mazzy Smart APP. Select the model that Mazzy is mounted on to 
continue: robot or vehicle.  

If you need to change this option during the game, there is a button in 
the upper left corner to do so.

Robot Vehicle

NOTE: APP is compatible from Android 4.0 or iOS 7.0 and up. Requires gyroscope.
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This basic menu always appears at the top:

1. Robot  or vehicle  model.

2. Direct access to: DRIVE game mode.

3. Direct access to: CODING game mode.

4. Direct access to: BUDDY game mode.

5. Direct access to: GAME mode.

6. Back.

7. Start.

8. Bluetooth.

   
BASIC ICONS

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Turn on the robot with the central button.
2. Press the Bluetooth button at the top right 
of the screen. (Bluetooth icon)
3. Select “Mazzy”.
4. If paired-up correctly, the robot will beep 
twice and the Bluetooth button will change  
to green.

When the robot is inactive for 5 minutes, it automatically shuts down. It 
emits a brief beep every minute for five minutes and changes its facial 
expression to warn you.
The robot does not enter rest mode when paired.

LOW BATTERY: when it has a low battery, the robot changes its facial 
expression, makes a sound and switches off automatically.

   
PAIRING ROBOT WITH DEVICE

   
SLEEP MODE

ON OFF

DISACTIVATE
To unpair press the Bluetooth button again. The robot will beep and the 
button will change to grey.
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APP GAME FEATURES

   
DRIVE

  Remote
  Gyroscope

  Visual coding
  Simulator

  Emotions
  Dance

  Game Maze

 REMOTE

 GYROSCOPE

Forward Right
Change facial expression

Play a sound Dance
Back Left

You can steer the robot by tilting the device in the 
desired direction.
The facial expressions, sounds and dance mode panel 
work the same as in REMOTE mode.
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BUDDY

 EMOTIONS

 DANCE

1. Select the facial expression on the left panel.
2. View it larger on the fictitious screen on the right 
3. Send it to the robot with the Play button.
4. Repeat the expression loop by clicking the Loop button.

1. Select the dance style on the left panel.
2. Send it to the robot with the Play button.
3. Pause it with the Pause button.
4. Repeat the dance loop by clicking the Loop button.
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The grid represents a timeline (left to right). As commands are added, 
the grid is completed.
Up to 20 actions per line can be programmed, and each action repeated 
up to a maximum of 8 times.

 VISUAL CODING

   
CODING - PROGRAM WITH APP

This basic menu will always appear at the bottom:

1 2 3 4 5 6 7

END OF SEQUENCE: when you have finished program-
ming the sequence, click this button to end 

PLAY: play the sequence. 
IMPORTANT: this option does not work if the end of the sequence has not been clicked 

PAUSE: while the robot is performing the sequence, you 
can pause it with this button.

LOOP: click this option to repeat the loop sequence.

MEMORY: you can save up to three sequences in 
the memory. Choose where to store it in the drop-
down menu (1,2 or 3) and press save or delete. 
NOTE: to avoid losing the sequences it is advisable to save them before 
going to the simulator.

DELETE: by selecting a command and then pressing this 
button, the command is deleted. If you keep it pressed for 
a few seconds, the whole sequence is removed.

SIMULATOR: enter sequence simulation mode.



17

TO FILL IN THE PROGRAMME GRID: 
By selecting the box you want to fill in, the possible options panel for 
that timeline is displayed.
The options are as follows:

FACIAL EXPRESSIONS: 20 different facial expressions with animation:

MOVEMENTS: 6 different movements:

SOUNDS: 6 DIFFERENT SOUNDS:

REPETITIONS: with the + and -buttons you can 
programme the number of times each grid action is 
repeated. Up to a maximum of 8 repetitions.

5

Turn left 45º Forward right 
12 cm approx.

Back 12 cm 
approx.

Turn right 45º Turn right 180° Turn left 180º
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 SIMULATOR

1. Prepare a sequence in Visual Coding mode.
2. Click “end of sequence” to automatically fill in the blank spaces.
3. Save the sequence in the desired memory (1, 2 or 3).
4. Open the simulator.
5. With the memory button, select the sequence you want to play in 
the simulator.
6. Press Play.

This basic menu will always appear at the bottom:

1 2 3 4 5

PLAY: play the sequence.

PAUSE: you can pause the simulation with this button.

RESTART: start the simulation again from the beginning.

LOOP: click this option to repeat the loop sequence.

MEMORY: choose which sequence you want to simulate in the 
dropdown menu.
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1. Prepare a circuit with the barriers and the START and FINISH.
2. Prepare the robot in the START box.
3. Press Play to start the timer.
4. Complete the circuit as quick as you can.
5. Press STOP when you get to the finish box.

NOTE: the obstacle sensor will detect the barriers if you get close. This 
disables the robot a few seconds; the more times it detects you, the 
more seconds it will be disabled (5 sec, 7 sec and 10 sec). He’ll change 
his facial expression to angry. After Mazzy stops by fence, it shall be turn 
90 degree left or right.

RANKING: if your time is among the top 5, you can save it and check 
out the results later to compete with your friends. To restart the ranking, 
press the trash button on this screen and confirm the deletion.

IDEA: use any everyday object to create your own custom circuits.

   
GAME

IMPORTANT: The sensor must be connected for this play mode.
To remove the warning when entering Game Mode, click any part of the 
screen.

Forward Right

Ranking

Play Stop

Back Left



20

Mazzy includes some game items: one start square, one finish square 
and 13 obstacle fences.

You can imagine thousands of tracks and mazes, to play on direct-drive 
mode or on programming mode. You can play with the buttons on the 
central unit or with APP in “Game Maze” mode.

OBSTACLE BUILDING
Bend the die-cutted corners to keep it straight.

NOTE: the obstacle sensor is only available with APP mode.

   
OBSTACLE BUILDING
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BLUETOOTH® technology, brand and logo are owned by and registered to Bluetooth SIG, Inc.

Bluerocket S.L declares that the toy complies with essential requirements and any other applicable or 
enforceable provisions of Directive 2014/53/EU.

Changes or modifications to this product that are not expressly approved by the manufacturer may 
cancel the user’s right to use it.

COLORS AND SPECIFICATIONS MAY VARY FROM PHOTOS AND ILLUSTRATIONS.

Made in ChinaV6-29102020K8

FCC STATEMENTS 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates 
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by 
one of the following measures:

-  Reorient or relocate the receiving antenna.
-  Increase the separation between the equipment and receiver.
-  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that
to which the receiver is connected.
-  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user’s authority to operate this equipment.

The device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or 
transmitter. 

“FCC RF Radiation Exposure Statement Caution: To maintain compliance with the FCC’s RF 
exposure guidelines, place the product at least 20cm from nearby persons.”

This device complies with FCC’s radiation exposure limits set forth for an uncontrolled 
environment
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