
 Pro-Bot ®
Programovatelný podlahový robot 
pro pokročilejší techniky ovládání

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
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Pro-Bot® je programovatelný podlahový robot navržený pro pokročilejší techniky 
ovládání. Je ideální další volbou po TTS Bee-Bot®. Pro-Bot lze jednoduše ovládat 
pomocí programovacích šipek nebo zadáním složitějších příkazů a procedur. 
Má vestavěné světelné, dotykové a zvukové senzory (×2) a je možné do něj 
vložit popisovač, takže dokáže svou cestu nakreslit. Na těle robota jsou také 
čtyři spojující body, takže lze použít stavebnici K‘Nex vytváření rámečků a klecí.

K dispozici je také software Probotix, který umožňuje dětem vytvářet pro zaříze-
ní Pro-Bot programy, a poté je přenést do robota prostřednictvím USB spojení. 
Podobně mohou být programy vytvořené v Pro-Botu přeneseny do softwaru 
Probotix. Další informace naleznete na adrese www.vyuka-vzdelavani.cz.

Důležité informace
Před použitím si pozorně přečtěte všechny pokyny.
Uživatelskou příručku si uschovejte pro případné pozdější využití.
VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Malé součásti. Nevhodné pro děti do 3 let.

Péče a údržba
Pro očištění Pro-Bota jemně otřete čistou vlhkou utěrkou.
Pro-Bota udržujte mimo dosah přímého slunečního záření a tepla.
Nedovolte, aby se Pro-Bot dostal do styku s vodou nebo s jinými kapalinami.

V případě výboje statické elektřiny může Váš Pro-Bot přestat fungovat, 
nebo může dojít k vymazání jeho paměti. V takovém případě zasuňte 
sponku na papír nebo podobný předmět do otvoru pro resetování umístě-
ného vedle přepínače On / Off a Pro-Bot resetujte.

Normální funkce výrobku může být narušena silným elektromagnetickým 
polem. Pokud k tomu dojde, jednoduše ho resetujte podle pokynů v uživa-
telské příručce, aby se jeho funkce obnovily. V případě, že nezačne znovu 
fungovat, používejte ho na jiném místě.

Vložení baterie do zařízení Pro-Bot
Při prvním použití před vložením záložní baterie zařízení plně nabijte.
Ujistěte se, že je spínač v poloze „OFF“ (vypnuto).

Pomocí křížového šroubováku demontujte kryt záložní baterie.
Vyjměte vybitou baterii posunutím pružinových příchytek do stran.
Novou baterii vložte jejím kladným (+) pólem nahoru.
Nasaďte kryt a utáhněte jeho šroub.

Bezpečnostní opatření pro baterii
Jako záložní baterii použijte 3V baterii CR2032 (je součástí balení). Tuto baterii 
je třeba přibližně jednou za rok (nebo častěji) vyměnit, je-li Pro-Bot uskladňo-
ván ve vybitém stavu.
Při prvním použití před vložením záložní baterie zařízení plně nabijte.
Používejte pouze doporučené nebo ekvivalentní typy baterií.
Nezkratujte póly baterie.
Staré baterie vždy bezpečně likvidujte.
Dobíjecí akumulátory mohou nabíjet pouze dospělí.
Ručně zkontrolujte, zda nedošlo k poškození krytu zástrčky a dalších součástí. 
V případě jakéhokoli poškození nesmí být hračka a nabíječka používány, 
dokud nebude poškození opraveno.
Klasické baterie na jedno použití nesmí být dobíjeny.
Nepoužívejte kombinace různých typů baterií nebo nové a použité baterie 
dohromady.
Baterie musí být vloženy správně s ohledem na jejich polaritu.
Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout.

Nabíjení vašeho zařízení Pro-Bot
Zasuňte kabel USB do konektoru na zadní straně zařízení Pro-Bot.
Druhý konec kabelu připojte k portu USB vašeho počítače nebo notebooku. 
Můžete ho připojit také k USB nabíječce.
Pokud máte pro zařízení Pro-Bot dokovací stanici, umístěte Pro-Bot do dokova-
cí stanice a připojte nabíjecí kabel.
Při nabíjení zařízení Pro-Bot se rozsvítí zelená LED v levém oku.
Po úplném nabití zařízení Pro-Bot zelená LED v levém oku zhasne.
Při zcela vybitém akumulátoru může jeho plné nabití trvat až dvě hodiny.
Jakmile bude váš Pro-Bot plně nabitý, vydrží přibližně 8 hodin normálního 
používání, případně přibližně 2 hodiny nepřetržitého používání.
Životnost akumulátoru prodloužíte, pokud ho budete dobíjet dříve, než se 
vybije zcela.
Chcete-li své zařízení Pro-Bot na delší dobu uskladnit, akumulátor vždy plně 
nabijte. Důrazně doporučujeme zařízení Pro-Bot každých šest měsíců znovu 
nabít.
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Poznejte své zařízení Pro-Bot

Numerická
klávesnice

Zadní 
dotykové 

čidlo

Přední 
dotykové 

čidlo

Šipky

Klávesy
pohybu

Displej LCD

Světelné čidlo
Držák

popisovače

Klávesa Menu
(nabídka)

Otvory pro připojení
K’Nex modulů

Přepínač zvuku 
On/Off

(zapnuto/vypnuto)

Hlavní
vypínač

Konektor 
USB

Kryt 
záložní 
baterie

Kryt 
hlavní 
baterie

Reproduktory

Kola
hlavního
pohonu

Otvor
pro resetování

Zvukové
čidlo

Umístění přívěsu

Úprava programu
Jednou z nejlepších vlastností zařízení Pro-Bot je možnost upravovat progra-
my pomocí vestavěného LCD displeje. Pomocí kláves posuvu nad displejem 
můžete přesouvat kurzor v seznamu příkazů nahoru a dolů.

Chcete-li vložit příkaz mezi dva jiné příkazy, přesuňte kurzor na příkaz, za který 
chcete nový příkaz vložit, a poté zadejte nový příkaz.

TIP: Chcete-li vložit příkaz před první příkaz programu, přesuňte kurzor zcela 
nahoru (nad první příkaz).

Chcete-li příkaz vymazat, stiskněte klávesu .
Stisknutím klávesy  vymažete pouze poslední stisknutí klávesy v každém 
řádku.

TIP: Chcete-li smazat celý program nebo jednotlivé procedury, podržte po 
dobu 3 sekund stisknutou klávesu  a vyberte požadovanou možnost 
pomocí kláves pro posun a klávesy potvrzení.

Smyčky opakování
Je jasné, že psaní těchto 8 příkazů pro kreslení čtverce je časově velmi neefek-
tivní a může být pro žáky matoucí. Ideální by bylo, aby Pro-Bot nakreslil jednu 
stranu čtverce, pak se otočil o 90°, a to celé čtyřikrát zopakoval.

Zařízení Pro-Bot to pro vás samozřejmě může udělat. Jen mu řekněte, aby tyto 
dva příkazy čtyřikrát zopakoval. Tuto operaci zahájíte stisknutím klávesy , 
poté zadejte číslo, kterým stanovíte počet požadovaných opakování, dále 
zadejte svůj seznam příkazů a na závěr sekvenci zakončete stisknutím klávesy 

. Pro-Bot bude opakovat všechny příkazy mezi těmito dvěma klávesami 
tolikrát, kolikrát určíte. Chcete-li například nakreslit čtverec o délce strany 25 
cm, stiskněte následující klávesy:

    

Základy zařízení Pro-Bot – Program

GO

Clear Pause

V programovacím jazyce, jako je Logo, tvoří program po-
sloupnost příkazů, které jsou prováděny v zadaném pořadí. 
S Pro-Botem, jako několikrát oceněným Bee-Botem, lze vytvo-
řit jednoduchý program pouze pomocí čtyř kláves se šipkami. 
Překvapivě složité a rozvinuté sekvence mohou být vytvořeny 
bez nutnosti použít další klávesy.

Ve výchozím nastavení se po stisknutí kláves  nebo  Pro-Bot posune 
o 25 cm a po stisknutí kláves  nebo  se otočí o 90°. Paměť zařízení 
Pro-Bot může uložit více než 200 kroků, což umožňuje vytvářet delší a složitější 
programové sekvence.

Zde je ukázkový program, který vám pomůže začít. Po zadání následujících 
příkazů   stiskněte  a Pro-Bot vykreslí čtverec o straně 25 cm.

Při zadávání programů do zařízení Pro-Bot se na LCD displeji zařízení zobrazují 
zkrácené verze příkazů:

Dopředu Fd Zpět Bk

Doprava Rt Doleva Lt

Opakovat Rpt Pozastavit Ps

TIP: Chcete-li zastavit probíhající program zařízení Pro-Bot, znovu stiskněte 
klávesu .

 

Všimněte si, že Pro-Bot lehce pozmění pořadí na displeji. Je to kvůli lepšímu 
přizpůsobení specifikaci jazyka Logo, přičemž se minimalizuje počet kláves, 
které je třeba stisknout. Pomocí pouze pěti stisků kláves jsme vytvořili mnohem 
jednodušší program, který lze snadno upravit tak, aby vytvářel jiné pravidelné 
tvary.

TIP: Pokud nebude po klávese  zadáno žádné číslo, bude smyčka prove-
dena 255krát.

Různé délky kroků a úhly
Pro-Bot není omezen pouze na kroky o délce 25 cm kroky a otočky o 90°. 
Chcete-li docílit jiných vzdáleností a úhlů, jednoduše použijte stejné příkazy, na 
které jste zvyklí, ale přidejte za ně počet centimetrů nebo stupňů. Chcete-li se 
například posunout o 37 cm dopředu, stiskněte:   

Chcete-li otočit Pro-Bot doleva o 30°, stiskněte:   

Pomocí číselných kláves a opakujících se smyček dokážeme s Pro-Botem vy-
tvářet složitější pravidelné mnohoúhelníky s využitím stejné programové struk-
tury jako předtím, ale se změněnými čísly a stranami o délce 5 cm. Například:

Trojúhelník:         

Pětiúhelník:        

Šestiúhelník:        

Osmiúhelník:        

Kružnice (přibližná):         

TIP: Chcete-li zjistit, o kolik stupňů je třeba zatočit, vydělte číslo 360 počtem 
stran v mnohoúhelníku. Při tvorbě devítiúhelníku je třeba zatočit v každém 
kroku o 360/9 = 40°.
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Použití upínacího mechanismu popisovače
S mechanismem pera můžete tyto tvary přivést k životu. Do držáku vložte stan-
dardní „suchý“ popisovač a pak otočte pojistky ve směru hodinových ručiček, 
aby byl popisovač lehce přitlačen na podložku určenou ke psaní. Ujistěte se, 
že povrch určený k popsání lze použít, aniž by došlo k jeho poškození popiso-
vačem.

Po dokončení kreslení otočte pojistky proti směru hodinových ručiček, aby bylo 
možné popisovač vyjmout. Popisovač není nutné pokaždé vyjmout.

TIP: Správné umístění popisovače je nejjednodušší, je-li mechanismus v „horní“ 
poloze. Otočte pojistkami proti směru hodinových ručiček a ujistěte se, že 
horní část mechanismu je nad povrchem zařízení Pro-Bot.

TIP: Nevkládejte popisovač s nasazeným víčkem, jinak víčko zůstane uvnitř! 
Chcete-li víčko popisovače vyjmout ze zařízení Pro-Bot, vložte popisovač 
zpět tak, aby se zasunul do víčka, a poté popisovač vytlačte ze spodní 
strany nahoru pomocí propisky nebo podobného nástroje.

Kompatibilita stavebnice K‘Nex
Pro-Bot byl navržen tak, aby byl kompatibilní s K‘Nex stavebnicí. Je opatřen 
čtyřmi tvarovanými montážními otvory, jedním v každém rohu, umožňujícími 
vložit části K‘Nex stavebnice.

Procedury – Použití procedur
Chcete-li ve svém programu použít existující proceduru, stiskněte klávesu  
a číslo procedury, kterou chcete spustit. Chcete-li například spustit zabudova-
nou proceduru pro šestiúhelník, použijte:

  

Následující příklad vykreslí jednoduchou květinu, přičemž každý okvětní lístek 
bude nakreslen pomocí procedury 1 (okvětní lístek), která sama využívá proce-
duru 2 (polovina okvětního lístku).

Main Proc 1 Proc 2

Rpt 6 [ Proc 2 Rpt 10 [

Proc 1 Lt 120 Fd 1

] Proc 2 Lt 6

Lt 60 ]

TIP: Ve složitých programech je dobré nepoužívat příkaz „Pozastavit po příka-
zu“, proto ho v nabídce Config (konfigurace) vypněte.

Procedury – Co je to procedura?
Logo je „procedurální jazyk“. To znamená, že hlavní program může volat jiné 
„sekundární programy“ (procedury), z nichž každý vykonává určitou funkci. 
Například jedna procedura může vytvářet tvar listu, jiná může vytvářet tvar 
okvětního lístku a další může vykreslovat stonek.

Hlavní program může použít všechny tři procedury k vytvoření obrázku kom-
pletní květiny. Pro-Bot samozřejmě přesně tohle dokáže. Ve skutečnosti mohou 
různé skupiny žáků psát různé procedury a hlavní program, poté je spojit 
dohromady a uvidíte, jak dobře to bude fungovat!

Pro-Bot používá několik různých typů procedur. Jsou označeny čísly od 1 do 
39. Procedury 1 až 32 jsou plně definovatelné uživatelem, procedury 33 až 37 
jsou určené pro čidla a procedury 38 až 40 jsou zabudované neviditelné demo 
sekvence. Další zvláštní procedury jsou na displeji rovněž zobrazeny odlišně:

33 FRONT: Spustit při aktivaci předního dotykového čidla

34 REAR: Spustit při aktivaci zadního dotykového čidla

35 DARK: Spustit při přechodu světelného čidla ze světla do tmy

36 LIGHT: Spustit při přechodu světelného čidla ze tmy do světla

37 SOUND: Spustit při aktivaci zvukového čidla

38 HEXGN: Nakreslit šestiúhelník (není viditelná)

39 DIAMND: Nakreslit diamant (není viditelná)

40 FLOWER: Nakreslit osm diamantů pomocí procedury 39 
(není viditelná)

Procedury – definování a úpravy
Chcete-li vytvořit novou proceduru, stiskněte klávesu , přejděte dolů na 
volbu <New Proc> (Nová procedura) a znovu stiskněte . Zobrazí se se-
znam procedur od Proc1 po Proc32 a procedury čidel. Pro svůj záměr můžete 
využít libovolnou z prvních 32 procedur, avšak procedury pro čidla jsou pevně 
stanoveny a lze je použít pouze pro přidružená čidla. Přejděte dolů na číslo 
požadované procedury a opětovným stiskem klávesy  ji vyberte.

Horní řádek displeje se změní na číslo zvolené procedury, například „Proc 3“. 
Poté můžete zadávat příkazy jako obvykle. Po dokončení zadávání příkazů 
procedury znovu stiskněte klávesu .

Chcete-li upravit již zadanou proceduru, stiskněte , přejděte dolů na 
volbu <Edt Proc> (Upravit proceduru) a znovu stiskněte . Nalistujte číslo 
procedury, kterou si přejete upravit, a stiskněte. Upravte příkazy v seznamu 
jako obvykle a dalším stisknutím  úpravu procedury ukončíte.

Pro-Bot vám umožňuje spustit jakoukoli proceduru z jakékoli jiné procedury, 
dokonce i ty, pro které dosud nejsou zadány žádné příkazy. Pokud spustíte 
procedury, které se volají navzájem, můžete se dostat do nekonečné smyčky. 
Nemějte však obavy. Stisknutím klávesy  program jednoduše zastavíte.

TIP: Chcete-li již zapsanou proceduru kompletně přepsat, jednoduše místo 
volby „Edit proc“ (Upravit proceduru) použijte volbu „New Proc“ (Nová 
procedura) a Pro-Bot proceduru vymaže.
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Systémové Menu (Nabídka)
Pomocí klávesy nabídky můžete získat přístup k řadě dalších funkcí zařízení 
Pro-Bot. Do svého programu můžete přidat speciální příkazy, vybrat různé 
konfigurační možnosti a spravovat procedury.

Do systému nabídky vstoupíte stisknutím klávesy  nad displejem. Zobrazí 
se vám seznam možností nabídky. První v seznamu je vždy možnost <Back> 
(Zpět) umožňující vrátit se v nabídce o jednu úroveň zpět. Pomocí kláves pro 
posun nahoru a dolů můžete posunout zvýraznění na požadovanou položku 
nabídky a vybrat ji dalším stisknutím klávesy .

Struktura nabídky je následující:
Back O jednu úroveň zpět

New Proc

o <Select> Upravit proceduru s prázdným programem

Edit Proc

o <Select> Upravit proceduru s existujícím programem

Config

o Units

• Cm Jednotky jsou v cm

• Pro-Bot Jednotky jsou v délkách zařízení Pro-Bot

o End of Cmd

• Beep on/off Povolit pípnutí po příkazech

• Pause on/off Povolit pauzu po příkazech

Čidla (Poznámka: ve verzi 1 jsou všechna čidla povolena společně)

o Touch on/off Povolit obě dotyková čidla

o Sound on/off Povolit zvukové čidlo

o Light on/off Povolit světelné čidlo

Použití čidel
Nejvíce vzrušující věcí na výuce programování zařízení Pro-Bot jsou čtyři ve-
stavěná čidla, která lze použít k ovládání vašeho programu. Než budete moci 
čidla ve svém programu použít, musíte je povolit jejich výběrem v systémové 
nabídce a ověřením, zda jsou ve stavu „On“ (Zapnuto).

Procedury čidel není třeba volat, budou spuštěny automaticky vždy, když dojde 
k aktivaci příslušného čidla. Ve skutečnosti je velmi nepravděpodobné, že 
byste v programu použili příkaz „Proc 33“, i když to není zakázané.

Dotyková čidla
Narazí-li přední dotykové čidlo na překážku, spustí se procedura 33 FRONT 
(PŘEDNÍ). Podobně při aktivaci zadního dotykového čidla se spustí procedura 
34 REAR (ZADNÍ). Své zařízení Pro-Bot můžete nastavit na vykonání libovolné 
akce, jsou-li tato čidla aktivována.

TIP: Proč třeba nezahoukat klaksonem, necouvnout a mírně nezatočit, abyste 
se překážce vyhnuli? Do procedury 33 FRONT vložte následující příkazy:

Sound 3 (Zvuk), (nezapomeňte stisknout a podržet , abyste se dostali 
ke speciálním příkazům)

Bd 10

Rt 45

Pak sledujte, co se stane, když váš hlavní program způsobí kontakt s 
překážkou.

Clear

o Clr Main Vymazat pouze hlavní proceduru

o Clr Proc Vymazat zadanou proceduru

o Clr All Vymazat celý program

Nabídka speciálních příkazů
Do nabídky speciálních příkazů se dostanete stisknutím a podržením klávesy 

 po dobu 1,5 sekundy. Pomocí kláves pro posun vyberte požadovaný 
příkaz a poté ho vyberte pomocí klávesy . K dispozici jsou tyto speciální 
příkazy:

Light On: Zapíná světla Pro-Bota při běhu

Light Off: Vypíná světla Pro-Bota

Sound 1: Přehraje zvuk „zapnuto“

Sound 2: Přehraje zvuk „kliknutí klávesy“

Sound 3: Přehraje zvuk „klakson vozidla“

Sound 4: Přehraje zvuk „přenos dat“

Sound 5: Přehraje zvuk „přenos dokončen“

Sound 6: Přehraje zvuk „chyba“

Sound 7: Přehraje zvuk „přechod do pohotovostního režimu“

Pen Up:
Nemá žádný účinek, avšak poskytuje kompatibilitu 
s přípravkem Probotix

Pen Down:
Nemá žádný účinek, avšak poskytuje kompatibilitu 
s přípravkem Probotix

Světelné čidlo
Světelné čidlo namontované na přední straně zařízení Pro-Bot je citlivé na 
změny úrovně osvětlení v místnosti. Pokud osvětlení v místnosti pohasne (na 
hodnotu méně než přibližně 50 luxů), spustí se procedura 35 DARK (TMA). 
Podobně pokud se intenzita světla v místnosti opět zvýší (na hodnotu více než 
přibližně 350 luxů), spustí se procedura 36 LIGHT (SVĚTLO).

TIP: Proč nerozsvítit světla zařízení Pro-Bot, pokud se v místnosti setmí, a 
vypnout je, když se znovu rozsvítí?

V proceduře 35 DARK (TMA): „Light On“ (Rozsvítit světla)

V proceduře 36 LIGHT (SVĚTLO): „Light Off“ (Zhasnout světla)

Sledujte, zda se světla rozsvítí a vypnou, když za běhu hlavního programu 
v místnosti zhasnete. Možná, že váš hlavní program kreslí čtverec?

Zvukové čidlo
Zvukové čidlo namontované na spodní straně je citlivé na krátké ostré zvuky, 
jako je třeba tlesknutí nebo výkřik. Je povoleno pouze během pauzy, takže 
nedojde k jeho náhodné aktivaci zvukem motorků. Možná budete chtít vložit 
krátkou pauzu po každém příkazu – přejděte do nabídky Konfigurace a zkon-
trolujte, zda je v položce „End of Command“ (Konec příkazu) uvedeno „Pause 
On“ (Pauza zapnuta). Pokud to uděláte, bude po každém příkazu následovat 
krátká pauza, během které bude Pro-Bot naslouchat vašim příkazům.

Můžete také vložit pauzu o stanovené délce trvání na začátek programu, nebo 
na specifická místa programu, ve kterých si přejete, aby Pro-Bot čekal na vaši 
reakci.

TIP: Na začátek programu vložte Pause 499. Stisknete-li , Pro-Bot nebude 
dělat nic, dokud netlesknete nebo na něj nezavoláte. Teprve poté se 
program spustí. Nemusíte ani nic vkládat do procedury 37 SOUND (ZVUK), 
aby to fungovalo! Je to vynikající příklad pro zapojení těch, co nemají 
jemné motorické dovednosti.
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Příklady použití čidel
Příklad 1: Rozsvícení světel při průjezdu tunelem

Stiskněte  a následně New Procedure (Nová procedura)
Pomocí navigačních kláves vyberte proceduru 35 „Ze světla do tmy“ [35 
DARK]
Stisknutím a podržením klávesy  otevřete nabídku zvláštních příkazů.
Vyberte „Light On“ (Rozsvítit světla)
Znovu stiskněte 
Vyberte proceduru 36 „Ze tmy do světla“ [36 LIGHT]
Stisknutím a podržením klávesy  otevřete nabídku zvláštních příkazů
Vyberte „Light Off“ (Zhasnout světla)
Stisknutím klávesy  se vrátíte na hlavní obrazovku
Na hlavní obrazovce se program zařízení Pro-Bot posouvá dopředu opa-
kovaným stisknutím šipky dopředu 
Stisknutím  spustíte Pro-Bota

Program bude ve třech procedurách vypadat takto:

Main 35 DARK 36 LIGHT

Fd 100 Light On LightOff

Další příklady programů
Šesticípá hvězda
Rpt 6
[Fd 10
Rt 120
Fd 10
Lt 60]

Pěticípá hvězda
Rpt 5
[Fd 10
Rt 132
Fd 10
Lt 60]

Komplexní květina
Main
Rpt 12
[Proc 1
Lt 30]
Rpt 24[
Proc 2
Lt 15]

Proc 1
Rpt 30
[Fd 1
Lt 3]]
Lt
Rpt 30[
[Fd 1
Lt 3]
Lt

Proc 2
Rpt 15[
[Fd 1
Lt 6]
Lt
Rpt 15[
Fd 1
Lt 6]
Lt

Příklad 2: Couvání při aktivaci předního dotykového čidla

Stiskněte  a následně New Procedure (Nová procedura)
Vyberte proceduru 33 „Přední dotykové čidlo“ [33 FRONT]
Stisknutím a podržením klávesy  otevřete nabídku zvláštních příkazů
Vyberte „Sound 3“, aby Pro-Bot aktivoval klakson
Stiskněte klávesu se šipkou zpět , abyste Pro-Bota naprogramovali na 
couvání
Stisknutím klávesy se šipkou vlevo  vložíte zatáčku (díky tomu Pro-Bot 
bude pokračovat v couvání a zatáčení, dokud před ním nebude žádná 
překážka)
Stisknutím klávesy  se vrátíte na hlavní obrazovku
Stiskněte klávesu vpřed  a zadejte velké číslo, například 300 (tím zajistí-
te, že Pro-Bot před ukončením programu narazí v místnosti na překážku)
Stisknutím  spustíte Pro-Bota

Program bude ve dvou procedurách vypadat takto:

Main 33 FRONT

Fd 300 Sound 3
Bd
Lt

Připojení k počítači
K připojení zařízení Pro-Bot používejte pouze speciální kabel USB dodávaný se 
softwarem Probotix (k dispozici samostatně). Při instalaci softwaru do počítače 
postupujte podle pokynů společnosti Probotix.

Proces nahrávání / stahování je plně ovládán z počítače a vše, co je třeba 
provést na zařízení Pro-Bot, je zajistit jeho zapnutí.

Technické specifikace
Funkce Specifikace
Pohyb vpřed / vzad: 1 cm (až 499 cm [max])
Zatáčka vlevo / vpravo: 1° (až 499°)
Pauza: 1 sekunda ± 15%
Rychlost pohybu: ~ 65 mm / sekundu (závisí na stavu baterie)
Baterie: akumulátor 850 mAH LiPo (není vyměnitelný) 

a 1 × 3V baterie CR2032 (je součástí balení)
Výdrž akumulátoru: přibližně 2 hodiny při neustálém používání

Záruka
Tento produkt má jednoletou záruční lhůtu na problémy zjištěné při běžném 
používání. Špatným zacházením s Pro-Botem nebo otevřením jeho krytu tato 
záruka zaniká. Jakákoliv data uložená v zařízení a jakékoliv jejich následné 
ztráty nejsou předmětem této záruky.
Akumulátor není uživatelsky vyměnitelný.

Technická podpora
Pro další informace navštivte www.vyuka-vzdelavani.cz, nebo nás kontaktujte 
na e-mailu info@vyuka-vzdelavani.cz

MORAVIA Europe spol. s r.o.
Olomoucká 83
Brno 627 00
Česká republika

VAROVÁNÍ:
Nevyhazujte tento výrobek do domácího odpadu. Předejte ho do sběrného 
místa odpadu pro recyklaci elektronických zařízení. Nevhodné pro děti do 36 
měsíců kvůli malým součástkám – nebezpečí udušení.

Vyrobeno v Číně pro společnost TTS Group Ltd.
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Likvidace elektrických a elektronických zařízení (WEEE)

Pokud je tento spotřebič mimo provoz, vyjměte z něj všechny baterie a 
zlikvidujte je samostatně. Elektrické spotřebiče doneste na místní sběrná místa 
pro odpadní elektrická a elektronická zařízení. Ostatní součásti mohou být 
likvidovány v domácím odpadu.

Symboly přeškrtnutých popelnic označují, že baterie, akumulátory, knoflíkové 
baterie, sady baterií a podobně NESMÍ být likvidovány s běžným domácím 
odpadem. Baterie jsou škodlivé pro zdraví a životní prostředí. Pomozte chránit 
životní prostředí před zdravotními riziky. Pokud je hračka mimo provoz, pomocí 
běžných domácích nástrojů produkt rozbijte, abyste mohli vyjmout zabudo-
vaný akumulátor, nebo odšroubujte kryt vyměnitelné baterie a tuto baterii z 
hračky vyjměte. Baterie zlikvidujte v souladu s místními zákony o recyklaci nebo 
likvidaci baterií.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmín-
ky: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) zařízení musí odolávat veškeré-
mu rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.

Upozornění: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou 
odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele toto zařízení 
provozovat. 

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující omezením pro 
digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby 
poskytovala přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení. Toto zařízení vytváří, používá a 
může vyzařovat vysokofrekvenční rádiovou energii, a pokud není nainstalováno a použí-
váno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního 
příjmu. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci ke škodlivému rušení nedo-
jde. Pokud toto zařízení způsobuje rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze 
zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, měl by se uživatel pokusit vyřešit problém s rušením 
pomocí jednoho nebo více následujících nápravných opatření:
Přeorientování nebo přemístění přijímací antény.
Zvětšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem.
Připojení zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
Vyhledání odborné pomoci zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Informace zde obsažené mohou být bez upozornění změněny. MORAVIA Europe spol. s r.o. nepřebírá 
odpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí, které by se zde mohly vyskytnout.
Kopírování, úprava nebo překlad tohoto manuálu, bez předchozího písemného souhlasu MORAVIA 
Europe spol. s r.o., je zakázáno.


