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ZAWARTOŚĆ

Robot

Kontroler

Instrukcja obsługi

Kabel

1. WPROWADZENIE
Cześć! Jestem Patrol z rodziny Xtrem Bots. Jestem
policyjnym superrobotem i posiadam wiele umiejętności.
Umiem szpiegować, wysyłać sekretne wiadomości, mówić
i tańczyć. 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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KONTROLER
Demo
Tryb szpiega

Programowanie
Wiadomość

Ślizgaj się do przodu
Ślizgaj się w prawo
Prędkość (wolno/szybko)
Ślizgaj się w lewo
Ślizgaj się do tyłu

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

Stop
Odgłos wystrzału

Taniec robota
Dźwięk alarmu

Zmniejsz głośność
Latarka

Zwiększ głośność
Dźwięk syreny

ROBOT

Przycisk Stand-by

Gniazdo ładowania

Przycisk świateł
(WŁ./WYŁ.)
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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.

Czyszczenie i konserwacja:
- Zawsze wyjmuj baterie z zabawki, jeśli nie jest używana
przez dłuższy czas (tylko w przypadku kontrolera).
- 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.
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Ważne informacje dla osoby dorosłej:
- Przed pierwszym użyciem wspólnie z dzieckiem
zapoznajcie się z instrukcją obsługi.
- Zabawka jest przeznaczona do użytku jedynie w domu
i ogrodzie.
- Instalacja powinna zostać przeprowadzona pod
nadzorem osoby dorosłej (wymiana baterii/ części
zamiennych, składanie zabawki itp.).
- Wymiana i instalacja baterii zawsze powinny odbywać
się pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy zmieniać ani modyfikować żadnego z
elementów zabawki.
Ostrzeżenia:
- Nie wolno ładować baterii, które nie są do tego
przeznaczone.
- Przed ładowaniem należy wyjąć akumulatorki z
zabawki (tylko w przypadku kontrolera).
- Akumulatorki można ładować jedynie pod nadzorem
osoby dorosłej.
- Nie łączyć ze sobą różnych typów baterii ani starych
baterii z nowymi (tylko w przypadku kontrolera).
- 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 (tylko
w przypadku kontrolera).
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Nie łączyć ze sobą starych i nowych baterii (tylko
w przypadku kontrolera).
- Nie łączyć ze sobą baterii alkaicznych, standardowych
(cynkowo-węglowych) oraz akumulatorków (niklowokadmowych) (tylko w przypadku kontrolera).

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.

Do zabawki dołączony jest akumulatorek Li-Po.
W związku z tym, należy przestrzegać poniższych
zasad bezpieczeństwa:
- Nie wrzucać akumulatorka do ognia ani nie wystawiać
go na działanie wysokich temperatur.
- Nie używać ani nie przechowywać akumulatorka
w pobliżu źródeł ciepła takich jak ogień czy grzejnik.
- Nie rzucać ani nie uderzać akumulatorkiem o twarde
powierzchnie.
- Nie zanurzać akumulatorka w wodzie. Przechowywać
w suchym i chłodnym miejscu.
- Do ładowania akumulatorka należy używać jedynie
przeznaczonej do tego celu ładowarki.
- Nie ładować akumulatorka dłużej niż konieczne.
- Nie wkładać akumulatorka do gniazdka elektrycznego.
- Nie dotykać akumulatorka bezpośrednio paznokciem
lub innym ostrym przedmiotem ani go nie przekłuwać.
- Nie przenosić ani nie przechowywać akumulatorka
razem z metalowymi przedmiotami takimi jak biżuteria,
spinki do włosów itp.
- Nie rozmontowywać ani nie modyfikować
akumulatorka.
- Ładować akumulatorek co 6 miesięcy.
- Umieszczony wewnątrz zabawki akumulatorek nie
może zostać wymieniony.

Uwaga:
- Zabawka może działać nieprawidłowo w otoczeniu,
w którym występują wyładowania elektrostatyczne.
Jeśli zabawka nie działa prawidłowo, zresetuj ją.
- Używaj baterii alkaicznych dla lepszego
funkcjonowania zabawki.
- Zabawkę należy ładować jedynie za pomocą zalecanej
ładowarki.
Wymagania dotyczące baterii (kontroler):
Zasilanie:
Charakterystyka: DC 3V
Jakość i typ: 2 x 1,5V “AA”/LR6
(brak w zestawie)
Wymagania dotyczące akumulatorka (robot):
Zasilanie:
Charakterystyka: DC 3.7V
Jakość i typ: 1x3.7V Li-Po akumulatorek
(w zestawie)
Pojemność: 600 mAh

3. INSTALACJA BATERII
W KONTROLERZE
1. Otwórz pokrywę komory na baterie kontrolera za pomocą wkrętaka krzyżowego.
2. Włóż 2 baterie 1,5 V typu AA do komory na baterie.
3. Zamknij pokrywę komory na baterię przykręcając ją wkrętakiem krzyżowym.

W ROBOCIE
Akumulatorek robota znajduje się na plecach Patrola.
Aby naładować akumulatorek, należy podłączyć kabel ładujący
USB do dowolnego portu USB zasilacza, ładowarki mobilnej,
samochodowej lub komputera.
Wyłącz robota przed podłączeniem go do ładowania. Dioda
znajdująca się na robocie będzie świecić podczas ładowania.
Gdy robot będzie w pełni naładowany, dioda zgaśnie.
Czas ładowania to około 2 godzin. Czas pracy to około 2 godzin.

4. URUCHAMIANIE PATROLA
Przełącz przycisk WŁ./WYŁ. znajdujący się na piersi robota,
aby go uruchomić.
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5. PODSTAWOWE FUNKCJE

Ślizgaj się do przodu
Ślizgaj się do tyłu
Ślizgaj się w lewo
Stop
Ślizgaj się w prawo
Włącz/mruga/wyłącz latarkę
Prędkość (wolno/szybko)
Idź do przodu
Idź do tyłu

Zmniejsz głośność
Zwiększ głośność

Idź w lewo
Idź w prawo

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

Idź lub ślizgaj się do tyłu

6. PRZYCISK STAND-BY
Przycisk Stand-by służy do wybudzania robota lub wprowadzania
go w tryb czuwania.
Po naciśnięciu przycisku Stand-by, robot strażnik przechodzi
w tryb czuwania i pozostaje w nim do czasu ponownego naciśnięcia
przycisku.
Po 2 minutach bezczynności, robot automatycznie przechodzi
w tryb czuwania (Stand-by). Zanim robot przejdzie w tryb czuwania,
wyda kilka dźwięków.

7. TRYB DEMO
Naciśnij przycisk trybu demo na kontrolerze. Patrol rozpocznie
pokaz swoich umiejętności: zatańczy, pokaże kilka ruchów
i wyda różne dźwięki.

8. PROGRAMOWANIE
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, skręcić w lewo, skręcić
w prawo, czy wydawać różne dźwięki.
3. Naciśnij przycisk programowania, aby ponownie sprawdzić
zaprogramowane funkcje.
4. Gdy tryb programowania nie jest używany, następuje jego
automatyczna dezaktywacja.

9. TRYB TAŃCA
Naciśnij przycisk trybu tańca na kontrolerze.
Patrol zacznie tańczyć.
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10. TRYB SZPIEGA / WIADOMOŚĆ
1. Naciśnij przycisk „Szpieg” na kontrolerze.
2. Patrol zacznie nagrywać dźwięki w pomieszczeniu.
Możesz szpiegować kogo tylko chcesz! Naciśnij przycisk ponownie,
aby zakończyć nagrywanie.

SZPIEG

3. Naciśnij przycisk „Wiadomość”, aby odtworzyć wiadomość
nagraną w trybie szpiega.
4. Możesz nagrywać sekretne wiadomości i odtwarzać je na
odległość.

WIADOMOŚĆ

11. LATARKA LED
Naciśnij przycisk „Latarka” na kontrolerze,
aby włączyć latarkę. Naciśnij przycisk
ponownie, aby latarka zaczęła mrugać.
Naciśnij przycisk jeszcze raz, aby wyłączyć
latarkę.

LATARKA

12. DŹWIĘKI
ODGŁOS
WYSTRZAŁU

ALARM
SYRENA

3 zaprogramowane dźwięki:
Odgłos wystrzału można usłyszeć po naciśnięciu przycisku „Odgłos wystrzału”.
Alarm można usłyszeć po naciśnięciu przycisku „Alarm”.
Dźwięk policyjnej syreny można usłyszeć po naciśnięciu przycisku „Syrena”.
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1. INTRODUCTION
Hello! I am Patrol of the Xtrem Bots family. I am a super
police robot and I have many skills. I can spy, send secret
messages, speak and dance. Be my commander, please!
Before use, please read the following instructions, to better
understand and be familiar with the operation of the
product features.on las operaciones. I will be your better
team mate!
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TRANSMITTER
Demo
Spy mode

Programming
Message

Glide Forward
Glide right
Speed (Slow / Fast)
Glide left
Glide backward

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

Stop
Shoot sound

Robot dance
Alert sound

Turn down volume
Torch

Turn up volume
Siren sound

ROBOT

StandBy button

Plug charger
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Lights button
(On / Off )

2. CAUTIONS AND ADVICES
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.

Care and Maintenance:
- Always remove batteries from the toy when it is not
being used for a long period of time. (Transmitter only)
- Regularly check the plug and other parts are not
damaged. In case of damage, 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.
Special notes to adults:
- Before first use, Read the user’s information together
with your child.
- This toy intended to be used in domestic area (house
and garden) only.
- Assembly should be performed under adult
supervision (changing batteries/ spare parts, trimming
etc.).
- Parental guidance is recommended when installing or
replacing batteries.
- Do not change or modify anything on the toy.
Battery warnings:
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed before
being charged. (Transmitter only)
- Rechargeable batteries are only to be charged under
adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries
are not to be mixed. (Transmitter only)
- 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.
(Transmitter only)
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Do not mix old and new batteries. (Transmitter only)
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or
rechargeable (nickel-cadmium) batteries. (Transmitter

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.

only)
This toy is equipped with a LiPo rechargeable
battery,
please pay attention to the following cautions for
safety use:
- Do not dispose the battery in fire or heat.
- Do not use or leave the battery near a heat source
such as fire or heater.
- Do not strike or throw the battery against hard surface.
- Do not immerse the battery in water, and keep the
battery in a cool dry environment.
- When recharging, only use the battery charger
specifically for that purpose.
- Do not over-discharge the battery.
- Do not connect the battery to an electrical outlet.
- Do not directly solder the battery and pierce the
battery with a nail or other sharp object.
- Do not transport or store the battery together with
metal objects such as necklaces, hairpins etc.
- Do not disassemble or alter the battery.
- Charge the battery every 6 months.
- Toy battey inside can’t be replaced
Notes:
- The toy may malfunction under electrostatic discharge
interference. If the toy does not respond, reset it.
- Use new alkaline batteries in this toy to obtain best
performance.
- This toy must only be used with the recommended
charger.
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 3.7V
Quality and type: 1x3.7V Li-Po rechargeable
battery (included)
Capacity: 600 mAh
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3. BATTERIES INSTALLATION
IN THE TRANSMITTER
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.

IN THE ROBOT
Robot battery is into the back of the Patrol.
To charge battery, please insert the USB port provided USB charging
cable to anyone USB port of a power pack, a mobile charger, a car
charger or a computer.
Switch OFF the robot before charging. A light in the robot will be
turned on during the charging process; when the robot is fully
charged the light will turn off.
The charging time is about 2 hours and the playing time is about 2
hours.

4. START THE PATROL
Switch on the ON/OFF button on the chest of the robot to start the
Patrol.
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5. BASIC FUNCTIONS

Glide forward
Glide backward
Glide to the left
Stop
Glide to the right
Speed (Slow/Fast)
Walk forward
Walk backward

Switch ON/Blink/OFF
the torch
Turn down volume
Turn up volume

Walk to the left
Walk to the right

Walk or glide forward

Turn right or turn left

Wlak or glide backward
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6. STANDBY BUTTON
The “StandBy” button is for wake up or to go into StandBy mode.
By pressing the button the Guardian Bot goes on StandBy Mode and
stays sleep until this button would be pressed again.
After 2 minutes of inactivity, the robot enters standby mode
automatically. Before the robot go into StandBy mode, it will emit
some sounds in advice.

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

8. PROGRAMMING
1. Press the “Programming” button until hear a `beep’ sound.
2. Up to 50 functions can be programmed. You can glide forward,
glide back, walk forward, walk backward, turn left, turn right or
make preset sounds.
3. Press “Programming” button to perform programmed functions again.
4. When it is not in use atomatically exit.

9. DANCE MODE
Press the “Robot Dance” button on the
transmitter.
The Patrol will perform a dance.
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10. SPY MODE / MESSAGE

1. Press the “Spy” button on the transmitter.
2. Patrol will start recording sounds on the room. You can spy anyone you want! Press it again to stop recording.
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.

11. LED TORCH
Press “Torch” button on the transmitter
to switch it ON. Press again to keep it
blinking. PRess again to switch it OFF.

12. SOUNDS

3 different preset sounds:
Shooting sound effects by pressing “shoot sound” button.
Alert advice by pressind “Alert” button.
Police siren sound effects by pressing “siren” button.
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www.xtrembots.com
ZAWARTOŚĆ / CONTENT

KONTROLER
CONTROLLER

2

X
1,5V
BATERIE
AA LR06

BRAK W ZESTAWIE

BATTERIES
AA LR06

NOT INCLUDED

ROBOT

3,7V
AKUMULATOREK
Li-Po 600 mAh
W ZESTAWIE

BATTERY

Li-Po 600 mAh
INCLUDED
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