
Garanti & Support
Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved 
normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne 
garanti.

Alle reparationer uden for garantien vil være omfattet af et udskiftningsgebyr.

Teknisk support
Gå til www.tts-group.co.uk for de seneste produkt oplysninger.

E-mail feedback@tts-group.co.uk for teknisk support.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire
NG17 9GU, Storbritannien
Gratisnummer: 0800 318686 Gratisfax: 0800 137525

TTS Produktkode: 
EL000363

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i 
husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted 
for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL! Ikke egnet for børn under 
36 måneder på grund af små dele – kvælningsfare. 
Lavet i Kina, på vegne af TTS Group Ltd.
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Rechargeable  
Bee-Bot®

TTS er stolte af at være en del af  PLC 



Genopladelig, børnevenlig, 
programmerbar gulvrobot

Rechargeable Bee-Bot®

www.tts-shopping.com

BRUGER VEJLEDNING



Bee-Bot er en prisvindende programmerbar gulvrobot med et enkelt og 
børnevenligt layout, som er et perfekt udgangspunkt for at undervise i 
kontrol, retningsbestemt sprog og programmering til små børn.

Læs alle anvisninger omhyggeligt før brug, og behold emballagen, da den 
indeholder vigtige oplysninger.

Pakkens indhold
n	Bee-Bot

n	Brugervejledning

n	USB-opladerkabel (bemærk, dette kabel er udelukkende med henblik på 
opladning af Bee-Bot batteriet og kan ikke bruges til at overføre data).
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Kend din Bee-Bot

USB-ladestik

Spol fremad

Tilbage

90 ° venstresving

90 ° højresving

1 sekunds pause

Ryd hukommelsen

Start programmet

Rechargeable Bee-Bot®

3



Genoplad din Bee-Bot
n	Sæt USB-kablet i ladestikket på undersiden af   din Bee-Bot.

n	Slut den anden ende til en ledig USB-port på en PC eller en bærbar computer. 
Du kan også tilslutte til et USB-ladestik.

n	Hvis du har Bee-Bo ladestationen, skal du placere Bee-Bot i ladestationen og 
tilslutte strømkablet.

n	Det grønne LED-lys i venstre øje tændes for at vise, at Bee-Bot batteriet 
oplades.

n	Det grønne LED-lys i venstre øje slukker, når Bee-Bot er fuldt opladet

n	Det kan tage op til 12 timer at oplade Bee-Bot, hvis batteriet er helt fladt.

n	Når din Bee-Bot er fuldt opladet, vil den have ca. 8 timers batteri ved normal 
brug og ca. 2 timer ved kontinuerligt brug.

Programmer din Bee-Bot
Din Bee-Bot er konstrueret som en simpel gulvrobot.

Efter første tilkobling ryddes sekvenshukommelsen. At trykke på <Go>på dette 
tidspunkt vil blot skabe en lyd, der spilles, og der vil ikke forekomme nogen 
bevægelse.

Brugeren kan trykke på en kommandosekvens, som er lagret i 
sekvenshukommelsen. Der kan lagres maks. 40 kommandoer. Hver kommando er 
enten en frem/tilbage bevægelse, venstre-/højresving, eller en pause.

n	Hver fremad- eller tilbage-kommando får enheden til at flytte ca. 150 mm i 
den ønskede retning.

n	Hver drej-kommando får enheden til at dreje 90°.

n	En pause-kommando får enheden til at holde pause i 1 sekund.

n	Når der trykkes på knappen <Go>, vil enheden udføre alle de kommandoer, 
der er lagret i rækkefølge, med en kort pause mellem hver kommando.

n	Når kommandosekvensen er færdig, vil enheden stoppe og afspille en lyd. (Der 
kan tændes/slukkes for lyden med kontakten på undersiden).

n	Hvis du trykker på <Go>, mens en sekvens kører, vil det stoppe sekvensen.
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Rydde programmet
n Når hukommelsen i din Bee-Bot er fuld, kan der ikke indtastes flere kommandoer.

n	At trykke på slettetasten <X> vil rydde sekvenshukommelsen.

Slumretilstand med lavt strømforbrug
n	Hvis din Bee-Bot ikke anvendes i 2 minutter, så vil den afspille en lyd og skifte 

til slumretilstand.

n	 I slumretilstand bruges der meget lidt strøm, og batterierne vil holde i lang tid.

n	At trykke på enhver knap, når Bee-Bot er i slumretilstand, vil vække den, og den 
afspiller en lyd og blinker med øjnene.

Forholdsregler for batteriet
n	Bee-Bot bruger en lithium-polymer-batteripakke, der kan udskiftes af 

brugeren.

n	 Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.

n	Genopladelige batterier må kun oplades under en voksens opsyn.

n	Batterierne skal isættes med den korrekte polaritet.

n	Opbrugte batterier skal fjernes fra Bee-Bot

n	Tilslutningerne må ikke kortsluttes.

n	Undersøg regelmæssigt for skader i stikket, kabinet og andre dele. I tilfælde 
af eventuelle skader, må legetøjet og adapteren ikke anvendes, før skaden er 
blevet repareret.

Rechargeable Bee-Bot®

5



Pleje og vedligeholdelse
n	Hvis det er nødvendigt, skal du tørre Bee-Bot forsigtigt med en ren og fugtig 

klud.

n	Bee-Bot må ikke udsættes for direkte sollys og varme.

n	Lad ikke Bee-Bot komme i kontakt med vand eller andre væsker. Hvis der 
males eller limes på de ekstra skaller, skal man sikre, at skallerne er tørre, inden 
de klipses på din Bee-Bot.

n	 I tilfælde af statisk elektricitet kan din Bee-Bot fejlfungere. I dette tilfælde skal 
du slukke for den og derefter tænde igen for at nulstille den.

Batteriet, der er monteret på din genopladeligt Bee-Bot, er et udskifteligt DC 3,7 V, 
500 mAh, lithium-polymer genopladeligt batteri.

 n	Batteriet er placeret under et aftageligt dæksel, der holdes på plads af en 
sikkerhedsskrue. Brug den korrekte skruetrækker, fjern dækslet.

n	Batteriet kan nu frakobles. Kun den korrekte batteriudskiftningspakke kan 
anvendes. Tilslut det nye batteri, og placer omhyggeligt batteriet i dets rum. 
Pas på ikke at fastklemme ledningerne, udskift batteridækslet, og fastgør med 
den medfølgende skrue.

Problemløsning
Din Bee-Bot er et præcisionslegetøj, der er designet til at fungere i et miljø med de 
yngste elever/mindste klasser. Men den er ikke designet til at blive tabt eller trådt på 
eller på anden måde mishandlet. Du må under ingen omstændigheder åbne Bee-
Bot, da det vil ugyldiggøre din garanti.

 Problem  Løsning

Bee-Bot vil ikke gøre noget  Sørg for, at til-fra-knappen står på "TIL" 
 Sørg for, at batterierne er opladet

Lys er tændt, men ingen bevægelse  Genoplad batterierne

Ingen lyde  Sørg for, at "Lyd" kontakten står på "TIL"

Bee-Bot kører ikke i en lige linje  Se efter fremmedlegemer i hjulene 
 Tjek for glatte pletter på hjulene
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 Problem Løsning

Frem/tilbage bevægelse  150 mm ± 8 mm

Venstre-/højresving   90 ° ± 4 °

Pause    1 sekund ± 15 %

Bevægelseshastighed   ca. 65 mm/sek. 
(afhænger af batteriets tilstand)

Batterier    DC 3,7 V, 500 mAH lithium-polymer

Batterilevetid   ca. 8 timer ved normalt brug (afhænger  
   hovedsageligt af mængden af   bevægelse)

Sikkerhedscertifikater   CE, EN71, EN62115, EMC

Specifikation
Din Bee-Bot er designet til at være så nøjagtig som muligt i sine bevægelser. Men 
på grund af de tilladelige afvigelser ved masseproduktion, kan vi ikke komme med 
andre påstande end de, der er angivet nedenfor. I de fleste tilfælde vil du opleve, at 
din Bee-Bot, på en god ren overflade fri for bump, vil præstere endnu bedre.

Rechargeable Bee-Bot®
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