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Roboraptor ™

Senzori atingere coadă (tactili)

Senzori unde sonore stereo (acustici)

Senzor atingere falcă

Senzor atingere bot

Senzori optici IR

Descriere Roboraptor™

Vedere de jos

Compartiment baterii 

OFF ON
Press once to
turn power ON



Remote
Controller
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Tasta de comutare

Vedere de sus

Vedere din faţă

Înainte

Înapoi 

Spre stânga

Demo/
Patrulare

Spre dreapta Coada spre stânga/
modul “Vigilent” 

Vedere din spate

Compartiment baterii 

Stop

Cap în sens anti-orar

Coada spre dreapta/
modul "Joacă" 

Cap în sens orar/
modul “Vânătoare"

Muşcă/
modul “Supraveghere”

Descriere telecomandă

Indicator semnal

Telecomandă
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1.5V LR03 
UM4 “AAA”

1.5V LR03 
UM4 “AAA”

1.5V LR03 
UM4 “AAA”

1.5V LR6 UM3 “AA” 1.5V LR6 UM3 “AA”

1.5V LR6 UM3 “AA” 1.5V LR6 UM3 “AA”

1.5V LR6 UM3 “AA” 1.5V LR6 UM3 “AA”

Instalarea bateriilor:
1. Înainte de a instala/schimba bateriile mutaţi tasta on/o� a robotului în poziţia

o� (oprit).
2. Îndepărtaţi capacul compartimentului baterii cu ajutorul unei şurubelniţe în cruce

(nu este inclusă în colet).
3. Instalaţi bateriile (nu sunt incluse în colet) aşa după cum este prezentat în schiţă. 
4. Reaşezaţi capacul compartimentului baterii şi �xaţi şuruburile.

ATENŢIE: Instrucţiuni importante privind bateriile

 

   
 

•

•   

Folosiţi numai baterii noi de mărimea recomandată.
Nu amestecaţi bateriile vechi cu cele noi, tipuri diferite de baterii
(carbon-zinc, alcaline sau reîncărcabile) sau baterii reîncărcabile de
capacitate diferită.
Scoateţi bateriile reîncărcabile din jucărie înainte de a le încărca.
Bateriile reîncărcabile pot � încărcate numai sub supravegherea unui adult.
Respectaţi polaritatea corectă.
Nu încercaţi să încărcaţi baterii nereîncărcabile.
Nu aruncaţi bateriile în foc.
Schimbaţi deodată toate bateriile de acelaşi tip/marcă.
Nu scurtcircuitaţi contactele bateriilor.
Scoateţi bateriile descărcate din jucărie.
Bateriile trebuie schimbate de către adulţi.
Scoateţi bateriile dacă nu vă jucaţi cu Roboraptor o perioadă mai lungă de timp.
Păstraţi ambalajul deoarece pe acesta sunt imprimate informaţii importante.

•
  

Vedere telecomandă
din spate

Instrucţiuni privind bateriile

Vedere de jos 
Roboraptors™

BATERII NECESARE
Roboraptor™ funcţionează cu 6 baterii AA - LR 6 (bateriile nu sunt incluse în colet).

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
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• Modul de funcţionare „Vânătoare”            x1: Apăsaţi 
o dată tasta „Înainte”; Roboraptor™ se deplasează fo-
losind paşi lenţi de vânătoare. 
• Modul de funcţionare „Mers”          x2: Atunci când
Roboraptor™ se deplasează în pasul de vânătoare 
apăsaţi din nou tasta „Înainte”; robotul se deplasează
la viteza normală de mers. 
• Modul de funcţionare „Fugă”           x 3: Atunci când
Roboraptor se deplasează în pasul de mers apăsaţi
din nou tasta „Înainte”; robotul se deplasează rapid,
la tempo maxim.
• Modul de funcţionare „În spate”           x 1: Apăsaţi tasta
„În spate”; Roboraptor se deplasează în spate.
• Modul de funcţionare „Spre stânga”           x 1: Apăsaţi o
dată tasta „Spre stânga”; Roboraptor se deplasează spre
stânga (aşa cum se vede dinspre utilizator).  
• Modul de funcţionare „Spre dreapta”           x 1: Apăsaţi o
dată tasta „Spre dreapta”; Roboraptor se deplasează spre
dreapta (aşa cum se vede dinspre utilizator). 
• Modul de funcţionare „Mers spre stânga"            x 2: În timp
ce Roboraptor întoarce spre stânga apăsaţi din nou tasta
"Spre stânga"; Roboraptor se deplasează spre stânga luând
o curbă largă (aşa cum se vede dinspre utilizator).
• Modul de funcţionare „Mers spre dreapta”           x 2: În timp ce
Roboraptor întoarce spre dreapta apăsaţi din nou tasta "Spre
dreapta"; Roboraptor se deplasează spre dreapta luând o curbă
largă (aşa cum se vede dinspre utilizator).

• Modul de funcţionare „Stop”: Apăsaţi tasta „Stop”
          ; Roboraptor se opreşte imediat din ceea ce face.

• Modul de funcţionare "Cap în sens orar": Apăsaţi tasta
"Cap în sens orar"          ; Roboraptor îşi mişcă capul în
sens orar (aşa cum se vede dinspre utilizator). Dacă
capul trebuie să efectueze o rotaţie completă apăsaţi
tasta de patru ori.

• Modul de funcţionare „Cap în sens anti-orar”: Apăsaţi
tasta „Cap în sens anti-orar”           ; Roboraptor îşi mişcă
capul în sens anti-orar (aşa cum se vede dinspre utilizator).
Dacă capul trebuie să efectueze o rotaţie completă apăsaţi
tasta de patru ori. 

• Modul de funcţionare „Coada spre stânga": Apăsaţi tasta
"Coada spre stânga"         ; Roboraptor mişcă capul şi coada
spre stânga (aşa cum se vede dinspre utilizator).

• Modul de funcţionare „Coada spre dreapta": Apăsaţi tasta
"Coada spre dreapta"         ; Roboraptor mişcă capul şi coada
spre dreapta (aşa cum se vede dinspre utilizator).

• Modul de funcţionare „Muşcă”: Apăsaţi tasta „Muşcă/
Mod supraveghere”          ; Roboraptor muşcă.

• Modul de funcţionare „Demo”: Apăsaţi tasta „Demo/
Patrulare”               ; Roboraptor execută o scurtă demonstraţie
a aptitudinilor sale.

Puneţi în funcţiune Roboraptor™ cu tasta on/off. (a se vedea pagina 1 „Descriere Roboraptor™“).  
Roboraptor™ 
Informaţiile de mai jos sunt valabile numai dacă între telecomandă şi Roboraptor™ există contact vizual direct.

Instrucţiuni de bază privind utilizarea
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Modul de funcţionare „Patrulare”

În acest mod de funcţionare Roboraptor cercetează automat mediul înconjurător,
dacă este lăsat în pace mai mult de 3 minute. 
Atenţie: Nu plasaţi robotul pe o masă în apropierea marginilor, căci poate să cadă
după ce începe să se mişte.
Roboraptor poate � comutat manual în modul "Patrulare" prin apăsarea simultană
a tastelor "Comutare"           şi "Demo/Patrulare"               . 
Atâta vreme cât Roboraptor se a�ă în modul "Patrulare" el va folosi senzorul optic IR.
Din când în când Roboraptor se opreşte pentru a percepe eventuale zgomote puter-
nice. Dacă se activează unul dintre senzorii de atingere ai robotului sau este apăsată
o tastă a telecomenzii robotul iese din modul "Patrulare". După 5 - 10 minute de cer-
cetare robotul se opreşte. Pentru a-l "trezi" apăsaţi tasta on/o� de două ori.

        

  

ATENŢIE: Tasta de comutare nu opreşte Roboraptor din modul mers liber. 

Modul de funcţionare „Supraveghere”
 

       

Apăsaţi tasta comutare           şi tasta pentru modul „Muşcă/Supraveghere” 
pentru a comuta Roboraptor în modul „Supraveghere”. Roboraptor roteşte capul
pentru a con�rma că se a�ă în modul „Supraveghere”. În acest mod Roboraptor
foloseşte senzorii optici IR şi senzorii audio stereo pentru a supraveghea mediul
înconjurător. Dacă detectează un zgomot sau o mişcare Roboraptor reacţionează cu
urlete şi începe să se mişte. Din când în când îşi mişcă capul şi adulmecă. După 30 de
minute robotul se opreşte. 
ATENŢIE: Chiar dacă Roboraptor nu merge în modul "Supraveghere" nu ar trebui să �e
plasat în apropierea marginii mesei, căci ar putea cădea după ce începe să se mişte. 

Instrucţiuni de utilizare pentru avansaţi
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Setarea stărilor (dispoziţei) robotului Roboraptor™
Roboraptor™ posedă trei stări: vânătoare, vigilent şi joc. 
Pentru a modi�ca starea robotului apăsaţi tasta de comutare. 

• Starea „Vânătoare”: apăsaţi simultan tasta de comutare           şi tasta "Cap în sens orar/stare "Vânătoare" 
          pentru a comuta robotul în starea "Vânătoare". Aceasta este setarea de bază care se setează
întotdeauna la punerea în funcţiune a robotului.

• Starea „Joc”: Apăsaţi simultan tasta de comutare           şi tasta "Coadă spre dreapta/stare joacă" 
pentru a comuta robotul în starea "Joc".

• Starea „Vigilent”: Apăsaţi simultan tasta de comutare           şi tasta „Coadă spre stânga/stare vigilent”
 pentru a comuta robotul în starea „Vigilent”.

Stările determină felul în care Roboraptor reacţionează la semnalele unor senzori.

Instrucţiuni de utilizare pentru avansaţi



7

Instrucţiuni de utilizare pentru avansaţi

Senzorii de atingere
Roboraptor posedă mai mulţi senzori ce îi permit să cerceteze mediul înconjurător
şi să reacţioneze la interacţiunile cu oamenii.  

Senzorii de atingere – coadă: Apăsaţi senzorii de pe coada robotului şi urmăriţi
reacţiile acestuia. Reacţiile se schimbă în funcţie de starea robotului.  

Senzor de atingere - falcă: Apăsaţi senzorul de sub falca robotului şi urmăriţi
reacţiile acestuia. Reacţiile se schimbă în funcţie de starea robotului.

Senzor de atingere – bot: În cerul gurii Roboraptor are un senzor de atingere.
La atingerea acestui senzor în modul „Vânătoare” Roboraptor începe să muşte
şi să smulgă. În stările "Vigilent" şi „Joc” Roboraptor trage de ceea ce se a�ă între fălcile sale. 
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Instrucţiuni de utilizare pentru avansaţi

Senzori unde sonore stereo:
Roboraptor™ 
El ascultă numai dacă nu se mişcă şi nu există alte zgomote produse de la sine. 

 Starea „Vânătoare”
 
 
 
 

Dacă aude un zgomot puternic din lateral îşi roteşte capul şi priveşte în direcţia sursei
zgomotului.
Dacă aude din această parte un zgomot şi mai puternic îşi îndreaptă întreg corpul spre
sursa de zgomot.
Dacă aude un zgomot puternic direct în faţa sa face câţiva paşi în direcţia sursei de zgomot.  

 

 
Starea „Vigilent”

 
Dacă aude un zgomot puternic din lateral îşi roteşte capul şi se uită în direcţia sursei
zgomotului. Dacă aude un zgomot direct în faţa sa se îndepărtează de acesta. 

 

 Starea „Joc”

 
 

Dacă aude un zgomot puternic din lateral îşi roteşte capul şi priveşte în direcţia sursei
zgomotului.
Dacă aude un zgomot puternic şi ascuţit direct în faţa sa face câţiva paşi înapoi
şi apoi câţiva paşi înainte.

 
 
 

Senzori optici cu infraroşu:
Roboraptor™ este echipat cu senzori IR optici ce îi permit să perceapă
mişcările de lângă capul său. Senzorii reacţionează cel mai bine la mişcările
din faţa nasului său.

 
În starea „Joc” Roboraptor îţi aşează capul în mâna care se apropie.
În starea „Vigilent” Roboraptor îşi roteşte capul în cealaltă direcţie faţă de
mişcarea percepută.
În starea „Vânătoare” reacţiile sale sunt mult mai violente! 

 
 
 
 Dacă senzorul IR de pe o parte se declanşează de mai mult de trei ori consecutiv Roboraptor™
 reacţionează cu frustrare şi se întoarce. Acelaşi lucru se întâmplă dacă stă cu capul direct în faţa unui perete. Vedere de sus
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Cum comunicăm cu Roboraptor™

• Roboraptor merge cel mai bine pe suprafeţe netede. Pe suprafeţe mai dure, ca de ex. covoare, folosiţi cele două
viteze superioare.
•  

 
Roboraptor™ reacţionează optim la comenzile declanşate prin telecomandă dacă utilizatorul stă în faţa sa. Reacţiile
nu sunt optime dacă telecomanda se află în spatele său.           

•  Funcţiile IR pot fi declanşate de lumina soarelui, precum şi de sistemele de iluminare fluorescente sau cu reglare 
electronică a intensităţii luminii.

           

• După ce puneţi în funcţiune robotul acesta percepe undele sonore, stimulii optici şi atingerile. 

Roboraptor foloseşte senzorii IR optici pentru a evita obstacolele în mers. În timp ce merge nu poate percepe mişcarea
şi de aceea va reacţiona ca şi când ar fi un obstacol. 

Apăsaţi tasta STOP înainte de a încerca să-l faceţi să reacţioneze la
semnale optice sau sonore. Sistemul IR se bazează pe reflecţie.
Acest lucru înseamnă că Roboraptor poate percepe uşor şi de la mari
distanţe suprafeţe puternic reflectorizante, precum pereţi albi.  

Ocolirea obstacolelor
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