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INSTALACJA LUB WYMIANA BATERII
Otwórz pokrywę komory na baterie znajdującą się pod 
spodem zabawki. Włóż baterie zgodnie z oznaczonymi 
biegunami. Zamknij pokrywę komory na baterie, z 
powrotem ją przykręcając. Użyj 3 baterii 1,5V typu AAA 
(brak w zestawie).

INSTALLING OR CHANGING BATTERIES
Unscrew the battery cover on the underside of WOKI. 
Place the batteries in their correct polarity. Close the 
battery cover and screw back up. Uses 3xAAA 1.5V 
batteries (not included).

Tryb dowolny: gracz sam tworzy labirynty i sposoby na ich przejście.
  

WOKI to robot do nauki kodowania z kolorami. WOKI podąża za czarnymi liniami 
i wykonuje różne czynności, zależnie od koloru. Instrukcja obsługi zawiera 18 gotowych 
zadań. Możesz też użyć swojej wyobraźni i tworzyć niezliczoną liczbę połączeń.  
Pozostałe 42 zadania są dostępne na stronie: www.xtrembots.pl/woki  

ZASADY GRY
Gra polega na poprowadzeniu robota przez labirynt, od pierwszej do ostatniej płytki. Musisz 
stworzyć trasę z kolorowych elementów tak, aby WOKI mógł nią podążać. Kolory będą zależne od 
kierunku, w którym robot powinien iść. Unikaj czerwonych duchów, w przeciwnym razie będziesz 
musiał wrócić na start. 

DWA SPOSOBY GRY

Gra z wykorzystaniem księgi zadań: stwórz i przejdź labirynt używając do tego określonych 
kolorowych elementów.  

INSTRUKCJA OBSŁUGIPL

TRYB CICHY

Po przyciśnięciu lewego przycisku, WOKI przechodzi w tryb cichy.
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1. Tworzenie labiryntu
Wybierz płytki potrzebne do stworzenia labiryntu. Możesz stworzyć jeden z labiryntów 
pokazanych w księdze zadań lub wymyślić swój własny.

2. Szukanie sposobu na przejście labiryntu
Jeśli chcesz rozwiązać jedno z zadań z księgi zadań, przygotuj kolorowe elementy 
wyszczególnione pod każdym zadaniem. Pamiętaj, że w labiryncie mogą pojawić się puste pola, 
przez które WOKI nie musi przechodzić.

3. Kodowanie z kolorowymi elementami
Umieść każdy element w odpowiednim miejscu, aby WOKI mógł wykonać poszczególne 
czynności zależne od koloru. 

4. Sprawdzanie działania
Włącz WOKIEGO za pomocą głównego przycisku, a robot się z Tobą przywita. Umieść go na 
żółtej płytce startowej. WOKI rozpocznie zadanie. Sprawdź, czy robot podąża właściwą trasą aż 
do wyjścia z labiryntu (dom). Jeśli robot jest zaprogramowany we właściwy sposób, dotrze do 
zielonej płytki i zatańczy.

5. Jeśli WOKI nie przejdzie labiryntu, będziesz musiał poprawić trasę i zmienić układ 
kolorowych elementów

Jeśli robot nie jest zaprogramowany we właściwy sposób, możesz próbować przejść labirynt 
ponownie tyle razy, ile chcesz. Użyj kijka z przyssawką, aby zmienić kolorowe elementy 
znajdujące się na poszczególnych polach. Następnie powtórz krok 4.

KODUJ Z KOLOROWYMI ELEMENTAMI

INFORMACJE DOTYCZĄCE KOLORÓW

ŻÓŁTY, (Start): robot rozpoczyna swoją 
podróż.  
Uważaj! Ta płytka jest otoczona czerwonymi polami, więc 
robot może iść tylko w jednym kierunku.

JASNOZIELONY, (dom): dotarłeś do celu.  
Aby to uczcić, WOKI tańczy i wydaje dźwięki. 

CZERWONY, (duch): koniec gry. Nie udało ci 
się dotrzeć do celu. Musisz zacząć jeszcze raz.

POMARAŃCZOWY: skręć o 90° w lewo.

ZIELONY: skręć o 90° w prawo.

FIOLETOWY: idź prosto.
UWAGA: odczytanie tego elementu losowo zmieni 
prędkość i dźwięki syreny, ale robot zawsze będzie 
kierował się na wprost.

Są dwa rodzaje kolorowych elementów: ze strzałkami i bez strzałek. Elementy ze 
strzałkami są przeznaczone dla dzieci w wieku 5-7 lat, a elementy bez strzałek dla 
dzieci powyżej 7. roku życia. Woki wykona ten sam ruch.
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GRA Z WYKORZYSTANIEM KSIĘGI ZADAŃ
Stworzyliśmy kilka labiryntów, abyś mógł je przejść z wykorzystaniem określonych elementów, 
których wymaga dane zadanie.
UWAGA: W niektórych zadaniach, aby przejść labirynt, będzie można użyć mniejszej liczby kolorowych elementów, jednak 
celem zadania jest wykorzystanie ich określonej liczby.

Przed próbą gry w trybie dowolnym zalecamy wykonanie zadań z naszej księgi zadań, aby zaznajomić się 
z zasadami.

OBJAŚNIENIE ZADAŃ
Każde zadanie ma określony wzór. Musisz go zrozumieć, aby wykonać zadanie.  
Patrz rysunek 1 na ostatniej stronie (str. 20).

A KOLOROWE ELEMENTY, 
KTÓRYCH POTRZEBUJESZ 
DO PRZEJŚCIA LABIRYNTU

B PŁYTKI, KTÓRYCH 
POTRZEBUJESZ 
DO STWORZENIA 
LABIRYNTU

C POZIOM D NUMER  
ZADANIA

 

JAK KORZYSTAĆ Z KSIĘGI ZADAŃ
RADA: Wybierz płytki wyszczególnione pod zadaniem. To ułatwi ci stworzenie labiryntu. 
PAMIĘTAJ: Musisz przejść labirynt używając wszystkich kolorowych elementów wskazanych  
w danym zadaniu. 
UWAGA: Pamiętaj, że w labiryncie mogą pojawić się puste pola, przez które WOKI nie musi 
przechodzić.

TRYB DOWOLNY - OSTRZEŻENIE

W trybie dowolnym należy unikać budowania pełnych okręgów 
z 4 elementów, ponieważ robot może nie być w stanie przejść ich 
poprawnie.

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 (niklowo-
kadmowych).

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla 
dzieci poniżej 3. roku życia. Zawiera 
małe elementy, które mogą zostać 
połknięte lub dostać się do nosa  
i stworzyć ryzyko zadławienia.

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

Czyszczenie i konserwacja:
- Wymień baterie, jeśli moc urządzenia 
jest słaba.
- 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.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY UWAŻNIE 
PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ 
OBSŁUGI.

WYPRODUKOWANO W CHINACH
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WOKI is a robot for learning coding with colors. WOKI follows the black lines and per-
forms different actions on each color. The manual contains 18 ready-to-play challenges 
and you can use your imagination to create endless combinations. You can download 
42 more challenges in: www.xtrembots.com/woki

OBJECTIVE
The aim of the game is to guide the robot through the maze from the start tile to the end tile. 
You need to complete the path with colored pieces so WOKI can follow it. The colors will depend 
on the direction that the robot needs to go. You need to avoid the red ghosts, or you will have to 
return to the start position. 

TWO WAYS OF PLAYING THE GAME

Game with the book of challenges: create and solve a maze using specific colored pieces. 
Free game: the player invents their own mazes and solutions.  

GAME MANUALEN

MUTE MODE

By pressing left button, WOKI will turn on mute mode.

1. Constructing the maze
Choose the tiles you need to create the maze. You can create one from the book of challenges 
or create your own.

2. Planning the solution
If you are going to solve one of the challenges in the book, prepare the colored pieces  
indicated on the lower section of each challenge. Note that there may be empty holes that 
WOKI does not have to go through.

3. Create coding with the colored pieces
Place each piece in the corresponding hole so that WOKI can perform the action of reading the 
color. 

4. Test the coding
Switch WOKI on with the central button and it will greet you. Place it on the yellow start tile and 
it will start up. Check that it follows the path correctly until it reaches the finish tile (home). If it 
is programmed correctly, when it reaches the green target tile, it will do a celebration dance.

5. If WOKI does not reach the end, you will need to revise the board and modify the colored 
pieces
If it is not programmed correctly, you can try again as many times as you need to. Use the 
suction stick to change the colored pieces on the holes. Then repeat step 4.

CODE WITH COLORED PIECES
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INFORMATION ABOUT THE COLORS

There are two types of colored pieces: ones with arrows and ones without.  
The pieces with arrows are designed for children aged between 5 and 7 years of 
age. The cross one is used for 7 years and up. Woki will perform the same action.

YELLOW, (Start): the robot starts moving to 
begin the journey.  
Be careful! This tile is surrounded by red, so it can only be 
used in one direction.

LIGHT GREEN, (home): you have reached your 
objective and WOKI does a dance and makes 
sounds to celebrate this. 

RED, (ghost): the end of the game. The objec-
tive has not been achieved. You need to start 
again. 

ORANGE: turn 90o to the left.

GREEN: turn 90o to the right.

PURPLE: go straight on. 
NOTE: the reading of this piece will randomly alter-
nate speed and siren sounds, but it will always go 
straight on. 

PLAY USING CHALLENGES BOOK
Some mazes are created for you to solve with the specific pieces that the challenge requires.
NOTE: There will be times when the maze can be solved using less colored pieces, but the objective of the challenge is to use 
the exact number of colored pieces provided. 

We recommend you to learn how to play with the book of challenges before you attempt the free game.

EXPLANATION OF THE CHALLENGES
Each challenge follows a structure. You need to be able to understand this in order to play. 
See figure 1 in last page, 20.

A COLOR PIECES YOU NEED 
TO SOLVE THE MAZE

B TILES YOU NEED TO 
CREATE THE MAZE

C LEVEL D CHALLENGE 
NUMBER

 
ADVICES TO USE CHALLENGES BOOK

ADVICE: Select the tiles indicated below the challenge to make it easier to set up. 
REMEMBER: You need to solve the maze using all the colored pieces that appear in the challenge. 
NOTICE: Note that there may be empty holes that WOKI does not have to go through.

WARNING ON FREE GAME

For free game, please avoid build a complete circle with 4 pieces 
because of the robot cannot follow it properly.
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Battery warnings:
- Non-rechargeable batteries are not to 
be recharged.
- Rechargeable batteries are to be 
removed before being charged. 
- Rechargeable batteries are only to be 
charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new 
and used batteries are not to be mixed. 
- 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. 

- The supply terminals are not to be 
short-circuited.
- Do not mix old and new batteries. 
- Do not mix alkaline, standard (carbon-
zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) 
batteries. 

WARNING! Not suitable for children 
under 3 years of age. Contains small 
parts that could be swallowed or 
inhaled by a child and that can cause 
choking.

COLORS AND SPECIFICATIONS 
MAY VARY FROM PHOTOS AND 
ILLUSTRATIONS.

Care and Maintenance:
- Change batteries if power decreases.
- Always remove batteries from the toy 
when it is not being used for a long 
period of time. 
- 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.

BEFORE FIRST USE, READ THE 
USER’S INFORMATION.

Made in China
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ODKRYJ PONAD 4O ZADAŃ DOSTĘPNYCH ONLINE
FIND MORE THAN 40 CHALLENGES AVAILABLE ONLINE
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WIEK | AGE

1 3 x 3 5 - 6

2 5 x 5 6 - 7

3 7 x 7 7 - 8

4 9 x 9 > 8

1: POCZĄTKUJĄCY | BEGGINERS 
2: PODSTAWOWY | BASIC  
3: ŚREDNIOZAAWANSOWANY | MIDDLE 
4: ZAAWANSOWANY | ADVANCED


