
 
 
 
 
 
 
 

Garantii 
Tootjagarantii kehtib seadme korrektse kasutamise puhul ilmnenud 
vigadele ühe aasta jooksul alates seadme ostust. Seadme 
ebakorrektne kasutamine või selle avamine tühistab selle garantii. 
Garantiita seadme parandamine on tasuline.  

 

Tehniline tugi 
Uusima tooteinformatsiooni leiate veebilehelt: www.tts-group.co.uk  

Tehnilise toe e-mail: feedback@tts-group.co.uk 

TTS Group Ltd. 
Park Lane Business Park 
Kirkby-in-Ashfield 
Nottinghamshire 
NG17 9GU, UK. 
Tel: 0800 318686 Fax: 0800 137525 

 

Laetav  

Bee-Bot
®

 

HOIATUS: Ärge visake kasutatud elektriseadmeid 
ja patareisid prügikasti, viige need vastavatesse 
kogumispunktidesse. 

HOIATUS! Ei sobi lastele vanuses alla 36 kuu, 
väikesed osad-lämbumisoht!  

Toodetud Hiinas ettevõttele  TTS Group Ltd. 

TTS Group Ltd., Park 

Lane Business Park, 

Kirkby-in-Ashfield, 

Nottinghamshire, 

NG17 9GU, UK 
 
 
 
 
 

TTS tootekood: 
EL000363 
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KASUTUSJUHEND 

Bee-Bot
®

 

Laetav lastesõbralik 
programmeeritav põrandarobot  

 

 
Vanusele 

3+ 
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Bee-Bot on auhindu võitnud programmeeritav põrandarobot. 
Lihtsaltkasutatav seade sobib hästi lastele, õpetamaks selle 

programmeerimist, kontrolli ja suunamist noorematele lastele.  

Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt selle kasutusjuhendiga. Hoidke 
juhend ja pakend alles, kuna see sisaldab olulist informatsiooni.  

 

Pakend sisaldab 
n Bee-Bot 

n Kasutusjuhend 

n USB laadija (sobib patarei laadimiseks, ei sobi andmeedastuseks).  
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Seadme tutvustus 

 

 
Edasi 

 
 
 

Tagasi 
 
 
 

90° vasakpööre 
 
 
 

90° parempööre 
 
 
 

1 sekund paus 
 
 
 

Mälu kustutamine 
 
 
 

Programmi 
käivitamine 

 

 
USB laadimispesa 
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Laadimine 
n Kinnitage USB laadimiskaabel seadme all asuvasse 

laadimispessa.  

n Ühendage laadimiskaabli teine ots arvutiga või USB laadimispistikuga.  

n Kui teil on olemas Bee-Bot laadimisjaam, asetage Bee-Bot seade sinna 
ning ühendage voolukaabel.  

n Laadimise ajal põleb seadme vasakus silmas roheline LED indikaator.  

n Roheline LED indikaator kustub kui seade on täielikult laetud.  

n Kui seadme patarei on täielikult tühjaks laetud, kestab selle 
täislaadimine kuni 12 tundi.  

n Täielikult laetud seade töötab tavakasutusel ca 8 tundi. Pidevkasutusel 
ca 2 tundi järjest.  

Programmeerimine 
Bee-Bot on lihtne põrandarobot. 

Algsel sisselülitamisel on seadme mälu tühi, vajutades <Go> edastab seade heli 
kuid ei liigu paigast.  

Kasutaja poolt sisestatud käsklused salvestatakse seadme mällu. 
Maksimaalselt saab sisestada 40 käsklust; iga käsklus tähistab edasi/tagasi 
liikumist, paremale/vasakule pööret või pausi.  

n Iga edasi või tagasi käsklusega liigub seade ca 150mm määratud 
suunas.  

n Iga pööramiskäsklus määrab seadme pöörama 90o. 

n Paus käsklus peatab seadme üheks sekundiks. 

n Vajutades <Go> nuppu, teostab seade kõik mällu salvestatud 
käsklused; iga käskluse täitmise vahel on lühike paus.  

n Kui programmeeritud käsklused on teostatud, peatub seade ning 
edastab teavitusheli (tevitusheli edastamise saab sisse või välja 
määrata vastavast lülitist seadme all).  

n Vajutades seadme liikumise ajal <Go >, programm peatub.  



Laetav Bee-Bot
®
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Programmi kustutamine 
n Kui seadme mälumaht on täis, uusi käsklusi sisestada ei saa.  

n Vajutage mälu tühjendamiseks <X>  nuppu. 

Puhkereziim 
n Kui seadet ei ole kasutatud 2 minuti jooksul, edastab see teavitusheli 

ning käivitab puhkereziimi.  

n Puhkereziimil on seadme voolutarbimine minimaalne, see säästab 
patareisid.  

n Puhkereziimilt väljumiseks vajutage ükskõik millist nuppu.  

Ohutusnõuded 
n Ärge laadige mittelaetavaid patareisid. 

n Patareide laadimine peab toimuma täiskasvanu järelevalve all.  

n Seadmes ega selle vooluterminalides ei tohi tekitada lühist. 

n Kontrollige regulaarselt seadme ja selle osade ning laadimispistiku 
korrasolekut. Kui seadmel või selle osadel on defekte või vigastusi, 
ärge kasutage seadet enne kui see on täielikult parandatud.  

Hooldus 
n Puhastage seade vajadusel puhta kergelt niiske lapiga.  

n Kaitske seadet otsese päikesevalguse ning kuumusallikate eest.  

n Kaitske seadet vedelike ja niiskuse eest.  

n Kaitske seadet staatiliste laengute eest. Kui staatilised laengud 
põhjustavad seadme rikke, lülitage see resetiks välja ning seejärel 
uuesti sisse.  

Bee-Bot seadmes kasutatakse laetavat DC 3.7V, 500mAh, Lithium Polymer 
patareid.  

n Patarei vahetamiseks avage patareipesa kaant kinnitav kruvi, seejärel 
avage kaas.  

n Eemaldage kasutatud patarei. Asendage see uue sobivat tüüpi patareiga. 
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Sulgege patareipesa kaas kruviga.  

Veatuvastus 
Seade on mõeldud kasutamiseks lastele ja noortele ning on vastupidav. Siiski, 
seda ei tohi lasta kukkuda, põrutada või muul viisil vigastada. Mitte mingil juhul 
ei ole lubatud seadet avada, see tühistab seadme garantii.  

 

 

 

Probleem Lahendus 

Bee-Bot ei käivitu Kontrollige et voolulüliti oleks asendis  “ON”  
Kontrollige et patarei oleks laetud.  

Tuled põlevad, seade ei liigu Laadige patareid 
 
Heliesitus ei tööta Kontrollige et helilüliti asend oleks “ON” 

Bee-Bot ei liigu sirgjoones Kontrollige et rattad ei oleks blokeeritud.         
Kontrollige rataste korrasolekut.  



Laetav Bee-Bot
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Tehnilised andmed 
Seade Bee-Bot on disainitud nii et selle liikumine oleks võimalikult täpne. 
Allolevad andmed on toodud võimalikult täpsed, kuid siledal puhtal ja 
takistustevabal pinnal võivad vastavad näitajad olla paremad.  

 
 

Tehnilised andmed 

Edasi/tagasi liikumine 

 

150mm ±8mm 

Parem/vasak pööre 90° ±4° 

Paus 1 sekund ±15% 

Liikumiskiirus (sõltub patarei 
laetusest) 

Ca 65 mm/sek 

Patarei (mittevahetatav) D.C. 3.7V, 500mAH Lithium Polymer 

Patarei tööiga Ca 8 tundi tavakasutusel (sõltub 
liikumiskogusest) 

Ohutussertifikaadid CE, EN71, EN62115, EMC 

Keskkonnakaitse (WEEE) 

Ärge visake kasutatud elektroonikaseadmeid prügikasti, viige 
need vastavatesse kogumispunktidesse. 

Eraldage enne elektroonikaseadme äraviskamist sellest 
patareid ning viige need vastavasse kogumispunkti.  
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