
Garantia & Support
Este produto é fornecido com garantia de um ano para problemas encontrados 
durante o uso normal. O mal uso ou Bee-Bot® Docking Station a abertura d a unidade 
invalidará esta garantia.

Tudo, exceto reparos em garantia, estará sujeito a uma taxa de substituição.

Suporte Técnico
Visite www.tts group.co.uk para obter as informações mais recentes sobre o produto.

Envie um email para feedback@tts-group.co.uk para obter suporte técnico.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, Reino Unido.
Ligação gratuita: 0800 318686 Fax gratuito: 0800 137525

TTS Código do Produto:
EL00145

AVISO: Não descarte este produto em lixo doméstico. 
Entregue-o a um ponto de coleta para reciclagem de 
aparelhos eletrônicos.

ADVERTÊNCIA! Não é adequado para crianças com 
menos de 36 meses devido a peças pequenas - perigo 
de asfixia. Produzido na China, em nome do TTS Group 
Ltd.

Bee-Bot® 
Docking Station

NxxxxxN448
7.5V

TTS estão orgulhosos de fazer parte de  PLC



Bee-Bot® 
Docking Station
Fácil de transportar, montável em parede

www.tts-shopping.com

GUIA DO GUIA DO USUÁRIO



A Bee-Bot® Docking Station não apenas é fácil de transportar e de movimentar, 
mas é também um excelente dispositivo de armazenamento - pode até ser 
montada na parede (acessórios não incluídos). A Docking Station abriga até 6 Bee-
Bots recarregáveis e os Bee-Bots são facilmente recarregados batando conectar a 
Docking Station a uma fonte de alimentação.

Informações Importantes
Leia todas as instruções cuidadosamente antes de usar

Guarde a embalagem e essas instruções para futura referência.

n	Não deixe que sua Bee-Bot® Dock Station entre em contato com água ou 
outros líquidos.
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Conheça sua Bee-Bot® Docking Station

Como recarregar seus 
seu Bee-Bots
Os Bee-Bots são recarregados 
inserindo-os à Docking Station e 
conectando a estação à rede elétrica, 
usando o adaptador de corrente 
incluído. Podem ser carregados até 6 
Bee-Bots ao mesmo tempo em uma 
Docking Station.

Indicador de 
alimentação

Alça de transporte

Conector USB

Tomada de  
entrada DC

Bee-Bot® Docking Station
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Carregador internacional
A Bee-Bot® Docking Station é fornecida 
com um adaptador multi-região. O 
adaptador é fornecido com a tomada de 
padrão britânico, mas isso pode ser alterado 
facilmente para se adequar a qualquer país. 
Pressione o botão de liberação localizado 
atrás da tomada e deslize a tomada de 
padrão britânico para fora, substituindo-a 
com o módulo de tomada necessário. 
Deslize o módulo de tomada até ouvir um 
"clique" no lugar com segurança.

O transformador de isolamento de 
segurança a ser utilizado com a docking 
station deve ser periodicamente analisado 
para riscos potenciais, tais como danos 
ao cabo, cordão, tomada, invólucro ou 
outras peças. No caso de qualquer dano, a 
docking station não deve ser utilizada até 
que qualquer dano tenha sido devidamente 
reparado.

n	A base "docking station" não deve ser usada por crianças com menos de 3 
anos de idade.

n	O transformador não é um brinquedo.

n	A base "docking station" deve ser usada apenas com o transformador 
recomendado.
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Especificação da fonte de alimentação
A Bee-Bot® Docking Station foi concebida para funcionar de forma confiável e 
previsível em condições normais. No entanto, podem ocorrer problemas. Verifique 
os seguintes itens antes entrar em contato com o suporte técnico:

 
O LED de energia não  
acende

Eu não posso colocar o  
Bee-Bot® na estação

Os Bee-Bots não carregam

Problema

Certifique-se de que o Bee-Bot® esteja 
voltado para fora. Certifique-se de que o 
Bee-Bot® seja da versão recarregável

Certifique-se de que o LED de energia esteja 
ligado e que todos os Bee-Bots estejam 
desligados durante o carregamento.

Diagnóstico e Solução de Problemas

Bee-Bot® Docking Station
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Tensão de entrada

Frequência

Energia em standby

Tensão da saída

Corrente de saída

Potência de saída

Característica

100 - 240V AC

50 - 60 Hz

0,3W (Max)

5V DC ± 5%

3000mA (Max)

7,5W

Especificação

Solução
Verifique se o adaptador elétrico está 
conectado à tomada e está ligado.


