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 Tartalom 

 

P1 – szárnyas fogaskerék 

P2 – fekete fogaskerék 

P3 – sárga fogaskerék 

P4 – narancssárga fogaskerék 

P5 – kis fekete fogaskerék 

P6 – nyél 

P7 – lemezcsavar 

P8 –  rugó (kicsi) 

P9 - rugó (nagy) 

P10 – acélgolyó 

P11 – borító 

P12 – elemtartó csatlakozóval 

P13 – motor PC táblával 

 Kérlek olvasd el a szerelés előtt 

 

Kérj meg egy felnőttet, hogy vágja le a 
szükségtelen részeket.  
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Használj csavarhúzót a csavarokhoz (P7). 
Győződj meg róla, hogy elég erősen 
vannak becsavarva a csavarok. A csavarok 
megfeszítése érdekében forgasd a 
csavarhúzót az óramutató járásával 
ellentétesen. 

 

Fontos: bizonyos részek hasonlítanak! 
Folyamatosan kövesd az összeszerelési 
útmutatót. 

 

Óvatosan kezeld a gombokat a keréken. 
 

 

Készíts egy jelet filctollal (nem tartozék). 

Csatlakoztasd a fejet a testhez (1), majd 
kapcsoljd be a robotot (2). A p5-ös 
sebességfokozatnak óramutató járásával 
ellentétes irányban kell forognia (3). 
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Kapcsold ki, és húzd ki. Ha a teszt nem 
működik, vagy egy furcsa hangot hallasz, 
távolítsd el a testet, és térj vissza az 1. 
lépéshez. 

 

Csatlakoztasd a fejet a testhez (1), majd 
kapcsold be a robotot (2). A D6 rész 
óramutató járásával ellentétes irányban 
kell forogjon (3). 

Kapcsold ki, és húzd ki. Ha a teszt nem 
működik, vagy egy furcsa hangot hallasz, 
távolítsd el a testet, és térj vissza az 1. 
lépéshez. 

 

Tartsd a nyakat a fej összeszerelése 
közben. 

 A tartozékok összeszerelése 

 A kódoló kerék összeszerelése 

Kódoló kerék baloldal 

Kódoló kerék jobboldal 

Hátrafelé kódoló sáv 
Hozzárendelési kódoló sáv 
Kódoló kerék 
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Fogaskerék 

Bal fordulat kódoló sáv 

Jobb fordulat kódoló sáv 

Utasítások: 45 ° fordulat, 90 ° fordulat 

 

csatlakozó 

 

Nyomni 

 

Alap pozíció 
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Húzni 

 

45 ° jobb, hátra fordulás 

 

Szükséges alkatrészek 
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Ha azt szeretnéd, hogy a kód kerék egy 
kicsit magasabbra menjen, egyszerűen 
adj hozzá több E5-öt az alábbiak szerint. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A megfogó-bot összeállítása: Nézd meg, a karok megragadnak tárgyakat a szobában!   
Foci bot : vágd ki a focilabdát  
Hibaelhárítás  
Az elemeket csavarhúzó segítségével tudod kicseréln.  
Ha a bot nem működik megfelelően, ellenőrizd a CoDing gombokat a d kerék összeszerelésével.   
Ha a bot nem fordul helyesen, nézd meg a 18 – 21. lépéseket (lásd a 11-es és 12-es oldalakat.)  
Ha a bot nem megfelelően működik, akkor ellenőrizd a 7-es lépést (lásd a 8. oldalt).  
Probléma van a rajz-bottal? A D3 és a C15 részek telepítésének ellenőrzése (lásd a 23. oldalt).  
Probléma van a targonca-bottal? Ellenőrizd az E5 rész telepítését (lásd 26. oldal).  
Probléma van a dobás-bottal? Ellenőrizd a E21 és a E22 alkatrészek telepítését (lásd a 19. oldalt).  
Probléma van a megfogó-bottal? Ellenőrizd a telepítés részt C16 (lásd a 33 oldalt).  
Probléma van a foci-bottal? Ellenőrizd a telepítés részt C16 (lásd a 36 oldalt).  
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