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1. Wprowadzenie

Cześć! Jestem SPACE BOT z rodziny Xtrem Bots. Jestem 
superrobotem i posiadam wiele umiejętności. Umiem 
zmieniać swój nastrój, potrafię też się poruszać, tańczyć, 
chodzić i wydawać dźwięki. Moją misją jest zostanie Twoim 
kumplem. Pobawmy się razem!

Przed użyciem, przeczytaj instrukcję obsługi, aby lepiej 
zrozumieć, jak działam i poznać moje funkcje. Razem 
stworzymy świetną drużynę! 
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Kontroler

robot

Programowanie

Smart Control

Zwiększ
głośność

Zmniejsz 
głośność

Tryb tańca

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

Losowy nastrój
Zaprogramowany 
dźwięk 2

Tryb mowy

Ślizgaj się w prawo
Prędkość (wolno/szybko)

Ślizgaj się w lewo
Ślizgaj się do tyłu

Podstawowy nastrój

Zaprogramowany 
dźwięk 1

Demo

Stop

Ślizgaj się do przodu

Przycisk Wł./Wył.

Przycisk Stand-by

Czujnik Smart Control

Gniazdo ładowania
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2. Ostrzezenia i uwagi

Czyszczenie i konserwacja:
- Zawsze wyjmuj baterie z zabawki, jeśli nie jest używana  
przez dłuższy czas (tylko w przypadku kontrolera).
- Delikatnie czyść zabawkę czystą ściereczką.
- Trzymaj zabawkę z dala od źródeł ciepła.
- Nie zanurzaj zabawki w wodzie, może to spowodować 
uszkodzenie części elektronicznych.

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 (niklowo-
kadmowych) (tylko w przypadku kontrolera).

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)

Battery requirements (Robot):
Zasilanie:
Charakterystyka: DC 3.7V
Jakość i typ: 1x3.7V Li-Po akumulatorek  
(w zestawie)
Pojemność: 600 mAh

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.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany kolorów oraz 
danych technicznych produktu.
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3. Instalacja baterii

w kontrolerze

w robocie

Akumulatorek robota znajduje się na plecach Space Bota.
Aby naładować akumulatorek Li-Po, 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 3 godzin.

4. Uruchamianie Space Bota

Włącz przycisk WŁ./WYŁ. znajdujący się z przodu Space Bota (1).  
Space Bot przedstawi się i pokaże kilka ruchów oraz wyda różne 
dźwięki.

UWAGA: Robot powinien stać na podłodze.

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.

(1)
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5. Podstawowe funkcje

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

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

Zmniejsz głośność

Zwiększ głośność

6. Przycisk Stand by
Po naciśnięciu przycisku Stand-by, Space Bot przechodzi w tryb czuwania  
i pozostaje w nim do czasu ponownego naciśnięcia przycisku. Po ponownym 
naciśnięciu przycisku Stand-by, robot wybudzi się i znów zaprezentuje swój 
powitalny pokaz.

Po 2 minutach bezczynności, robot automatycznie przechodzi w tryb czuwania 
(Stand-by). Zanim robot przejdzie w tryb czuwania, wyda kilka dźwięków.
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11. Dzwieki

Naciskaj przyciski dźwięków, aby Robbie prezentował  
różne dźwięki i ruchy.
Każdy przycisk odpowiada innemu dźwiękowi.

10. Tryb mowy

Naciśnij przycisk mowy na kontrolerze.  
Robot zacznie mówić w swoim języku.

7. Tryb demo

8. Programowanie

Naciśnij przycisk trybu demo na kontrolerze. Space Bot zatańczy, 
pokaże kilka ruchów i wyda różne dźwięki.

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 tanca

Naciśnij przycisk trybu tańca na kontrolerze.
Robbie zacznie tańczyć.
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13. Smart control

Naciśnij przycisk „Smart Control”, aby móc sterować Space Botem za pomocą 
gestów.

Umieść dłoń przed robotem i powoli przybliżaj ją do jego piersi. Robot zacznie ślizgać się do tyłu.
Umieść dłoń przed robotem i powoli ją od niego oddalaj. Umieść rękę na wprost czujnika od dołu. 
Robot zacznie ślizgać się do przodu.
Przesuń ręką przed robotem, od lewej do prawej, a robot skręci w prawo.
Przesuń ręką przed robotem, od prawej do lewej, a robot skręci w lewo.
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12. Podstawowy i losowy nastrój

Naciśnij przycisk „Podstawowy nastrój” na kontrolerze. Robot zmieni wyraz 
twarzy i wyda dźwięk. Naciskając przycisk ponownie, nastrój robota będzie 
zmieniać się w następującej kolejności: radość, smutek, złość, zaskoczenie.

Naciśnij przycisk „Losowy nastrój” na kontrolerze. Robot losowo zmieni wyraz 
twarzy i wyda dźwięk.
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1. introduction

Hello! I am SPACE BOT of the Xtrem Bots family. I am a 
super robot and I have many skills. I can modify my mood; 
I also can move, dance, walk and make sounds. Now, my 
mission is being your mate. Let’s play together!

Before use, please read the following instructions, to better 
understanding and be familiar with the functions of the 
robot. I will be your better mate!
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transmitter

robot

Programming

Smart Control

Turn up 
volume

Turn down 
volume

Dance mode

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

Extended Mood
Preset sound 2

Speech mode

Glide right
Speed (Slow / Fast)

Glide left
Glide backward

Basic Mood

Preset sound 1

Demo

Stop

Glide Forward

On / Off Switch

StandBy button

Smart Control detector

Charger connection
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2. cautions and advices

Care and Maintenance:
- Always remove batteries from the toy when it is not being 
used for a long period of time. (Transmitter only)
- 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 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

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.

Right is reserved to effect changes in colors and 
technical details.
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3. batteries installation

in the transmitter

in the robot

Robot battery is into the back of Space Bot.
To charge Li-Po battery, please insert the USB port provided USB 
charging cable to anyone USB port of power pack, mobile charger, car 
charger or 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 3 
hours.

4. start Robbie

Switch on the ON/OFF button on the front of Space Bot (1). Space 
Bot introduce himself performing some movements and sounds.

NOTE: The robot should stay on the floor.

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 box.
3. Put the gate back and use a screw to tighten the gate.

(1)
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5. basic functions

Walk or glide forward Turn right or turn left Walk or glide backward

Glide forward

Glide backward

Glide to the left

Glide to the right

Speed (Slow/Fast)

Walk forward

Walk backward

Walk to the left

Walk to the right

Stop

Turn down volume

Turn up volume

6. StandBy button

By pressing the button Space Bot goes on StandBy Mode and stays
sleep until this button would be pressed again. By pressing it again the 
robot will wake up and will perform the “intro” 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.
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11. sounds

Press “Sound” buttons and Space Bot will play different sounds and 
movements.
Each button plays a different sound.

10. robot speech

Press the “Speech” button on the transmitter. The Robot will start 
speaking a Robotic Language.

7. demo mode

8. programming

Press the “Demo Mode” button on the transmitter. Space Bot will 
show some dance, sounds and movements functions. 

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.
Space Bot will perform a dance.



15

13. smart control

Press “Smart Control” button to control Space Bot with your hand movement.

Put your hand in front of the robot and approach it to his chest slowly. The robot will glide backward.
Put your hand in front of the robot and move away from him slowly. 
Present your hand in front of the sensor from below. The robot will glide forward.
Move your hand in front of the robot from left to right and the robot will turn right. 
Move your hand in front of the robot from right to left and the robot will turn left. 

2

1

3

4
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12. basic mood and extended mood

Press the “Basic Mood” button on the transmitter. The Robot will change the 
facial expression and it will make a sound. By pressing it again its mood will 
change sequentially: happy, sad, angry, surprise.

Press the “Extended Mood” button on the transmitter. The Robot will change 
the facial expression randomly and it will make a sound.
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