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Uživatelská příručka 

               Programovatelný RC robot HUMANOID 
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Programovatelný 40 cm vysoký RC robot Humanoid s nepřeberným 

množstvím funkcí včetně střelby 

Opět jako první přicházíme s nejnovějším robotem na trhu, který strčí do kapsy jak 

provedením, tak funkcemi ostatní nabízené roboty. Při zkoumání robota nás velice 

mile překvapilo provedení a zpracování plastů. Jedná se o vysoce lesklý ABS 

pevnostní plast, na kterém nenajdete sebemenší chybu výlisku, jak je tomu u jiných 

výrobců. Funkce jsou intuitivně seřazené na ovladači, který používá technologii 

2,4GHz pro nerušený přenos povelů. Možnost naprogramovat si povely robota je 

výborná funkce pro rozvoj kreativity vašeho dítěte. Další nezanedbatelnou výhodou 

Robota je vestavěná nabíjecí baterie, se kterou dokáže poslouchat vaše povely až 

úctyhodných 30minut. 

 

Technická specifikace 

Rozměry: 400 x 260 x 120 mm 

Váha: 1552 g 

Doba provozu 20-30minut 

Doba nabíjení 2 hodiny 

  

 Obsah balení 

Robot HUMANOID s nabíjecí 3,7V  600mAh baterií 

 2,4GHz ovladač 

nabíjecí USB kabel 

5 ks střílejících nábojů 
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Popis dálkového ovládání 

 

 

Side forward- pohyb do strany a vpřed 

Side backward- pohyb do strany a vzad 

Turn left- otočení vlevo 

Turn right- otočení vpravo 

Shoot 1- střelba 1 

Left hand- leva ruka 

Right hand- pravá ruka 

Fight 1- boj 1 

Fight 2- boj 2 

Stop- zastavení 

Patrol- hlídkování 

Stop- zastavení 
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Volume + - přidání zvuku 

Volume - - snížení zvuku 

Machine language- nastavení jazyka robota 

Music- hudba 

Dance- tanec 

Memo- demo nastavení 

Program- programování 

LED- kontrolka 

Forward- vpřed 

Backward- vzad 

Mode switch- přepínání režimu 

Shoot 2- střelba 2 

 

S 

Popis funkcí 

1. Zapnutí a vypnutí 

Po zapnutí je robot připraven k použití. V případě, že je v režimu spánku, je nutné 

stisknout tlačítko ON/OFF pro zapnutí robota. Po zapnutí se robot ohlásí větou: 

My hyper beam  cannon can destroy enemy very easy, according to order 

of headquater, all my action must obey your command.- Můj silný kanón zničí 

pomocí paprsku všechny nepřrátele. Dle nařízení velitelství, splním každý Váš rozkaz. 

Sir give me your command please!-  Pane, očekávám Vaše rozkazy! 

My main operation systém of shut down, good bye!-  Můj operační systém se 

vypíná, na shledanou! 
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2. Čekání 

A- After arrive the earth, I learned your language- Poté co jsem přistál na 

zemi, naučil jsem se tvůj jazyk 

I learn singing and dancing too, I feel very funny! Učím se také zpívat a tančit. 

Je to velice zábavné! 

B-My super radar can scan one kilometer around- Můj skvělý radar má dosah 

jeden kilometr. 

C-Sir, I shall guard your safe- Pane, jsem tady, abych tě chránil. 

D-The report is magisterial, all are OK around the campsite- Dle průzkumu 

okolí, vše je v pořádku a v blízkosti nehrozí žádné nebezpečí. 

E- Sir, I am waiting for your command- Pane, očekávám Vaše rozkazy. 

F- You are not only my commander, but also my good friend- Pane, nejste 

jenom můj velitel, ale také můj přítel 

3. Pohyb vpřed- Forward 

Po zadání rozkazu pro pohyb vpřed se robot pohybuje vpřed. Po opětovném stisknutí 

robot pokračuje v pohybu směrem vpřed. Pohyb je doprovázen zvukovým signálem. 

4. Pohyb vzad- Backward 

Po zadání rozkazu pro pohyb vzad se robot pohybuje vzad. Po opětovném stisknutí 

robot pokračuje v pohybu směrem vzad. Pohyb je doprovázen zvukovým signálem. 

5. Otočka vlevo- Turn left 
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Po zadání rozkazu pro pohyb doleva se robot pohybuje doleva. Po opětovném 

stisknutí robot pokračuje v pohybu směrem doleva. Pohyb je doprovázen zvukovým 

signálem. 

6. Otočka vpravo- Turn right 

Po zadání rozkazu pro pohyb doprava se robot pohybuje doprava. Po opětovném 

stisknutí robot pokračuje v pohybu směrem doprava. Pohyb je doprovázen zvukovým 

signálem. 

7. Klouzání vpřed-Slide forward 

Po zadání rozkazu pro klouzání vpřed se robot klouže směrem vpřed. Po opětovném 

stisknutí robot pokračuje v pohybu. Pohyb je doprovázen zvukovým signálem. 

8. Klouzání vzad- Slide backward 

Po zadání rozkazu pro klouzání vzad se robot klouže směrem vzad. Po opětovném 

stisknutí robot pokračuje v pohybu. Pohyb je doprovázen zvukovým signálem. 

9. Otočení doleva- Turn left 

Po zadání rozkazu pro pohyb doleva se robot pohybuje doleva. Po opětovném 

stisknutí robot pokračuje v pohybu směrem doleva. Pohyb je doprovázen zvukovým 

signálem. 

10. Otočení doprava-Turn right 

Po zadání rozkazu pro pohyb doprava se robot pohybuje doprava. Po opětovném 

stisknutí robot pokračuje v pohybu směrem doprava. Pohyb je doprovázen zvukovým 

signálem. 

11. Režim 1- Mode 1 
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Režimem nastavíte pomalejší a rychlejší klouzání, nebo změna pohybu. Při stisknutí 

se místo pohybu vpřed, pohybuje vzad. Při pohybu doleva, pohybuje doprava při 

stisknutí standartního pohybového tlačítka. 

12. Režim 2- Mode 2 

Režimem nastavíte pomalejší klouzání, nebo změnu pohybu. Při stisknutí se místo 

pohybu vpřed, pohybuje vzad. Při pohybu doleva, pohybuje doprava při stisknutí 

standartního pohybového tlačítka. 

13. Střelba 1- Shoot 1 

A- klouzání vpřed, zvednutí ruky, jeden výstřel z kanónu, pohyb ruky směrem dolů, 

dva kroky vpřed, zvednutí ruky a další výstřel z kanónu, vrácení ruky do původní 

polohy. 

B- Otočka vlevo a vpravo, vyhledávání cíle, otočka vlevo a střelba, otočka vpravo a 

střelba. 

C- Krok vpřed, výstřel z kanónu, otočka vpravo, výstřel, otočka vpravo, výstřel 

D- Vyhledávání cíle, vpřed, doleva, doprava, dozadu, dopředu 

E- Dopředu, zastavení, zvednutí ruky, střelba, zvednutí ruky, střelba, zastaven, 

pohyb vzad, zastavení 

14. Zvednutí levé ruky- Left hand up 

Po zadání rozkazu pro zvednutí ruky, robot zvedá ruku. Po opětovném stisknutí robot 

pokračuje v pohybu. Pohyb je doprovázen zvukovým signálem. 

15. Pohyb levé ruky směrem dolů- Left hand down 
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Po zadání rozkazu pro položení ruky, robot položí ruku. Po opětovném stisknutí robot 

pokračuje v pohybu. Pohyb je doprovázen zvukovým signálem. 

16. Zvednutí pravé ruky- Right hand up 

Po zadání rozkazu pro zvednutí ruky, robot zvedá ruku. Po opětovném stisknutí robot 

pokračuje v pohybu. Pohyb je doprovázen zvukovým signálem. 

17. Pohyb pravé ruky směrem dolů- Right hand down 

Po zadání rozkazu pro položení ruky, robot položí ruku. Po opětovném stisknutí robot 

pokračuje v pohybu. Pohyb je doprovázen zvukovým signálem. 

18. Střelba- Shoot 

Po obdržení rozkazu pro střelbu, robot reaguje větou, „aktivuji kanón a střílím“ 

Střelba je doprovázena zvukovým signálem. 

19. Demo- ukázka 

20. Stop- zastavení 

21. Zvuk- Volume + -  

22. Program- 

23. Boj 1- I am alpha fighter, now battle begin- Jsem Alpha válečník, bitva 

může začít. 

Open hyper radar- zapínám radar 

Find target ready- přípraven k vyhledávání cílů 

Target is caught,start up hyper beam cannon- cíl nalezen, aktivujte paprskový 

kanón 
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Targer is hit- cíl zasažen 

Searching next target- vyhledávám další cíle 

The report is magisterial, no enemy found,battle end- Vyhledávání 

dokončeno, žádný nepřátelský cíl, bitva skončena 

24. Boj 2 

Battle end, all enemies were killed- Konec bitvy, všichni nepřátelé zabiti. 

25. Hlídkování- 

All ready begin to battle- vše je připraveno, začněme bitvu 

Come on- poď 

Start up hyper radar- zapínám hypersonický radar 

Searching enemy around- vyhledávám nepřátelské cíle 

The report is magisterial, there is not enemy around- Vyhledávání 

nepřátelským cílů dokončeno, žádné cíle v dosahu. 

Mission accomplished- mise skončena 

26. Jazyk 

27. Hudba 

28. Tanec- 

Take it easy , let dancing together- nedělej si starosti, poďme společně tančit 

Is my machine dance very nice, sir- můj robotický tanec je moc pěkný 
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Vložení baterii do dálkového ovládání 

 

Do dálkového ovládání vložte 2 1.5 V AA baterie a dbejte na správnou polaritu. 

Nabíjení robota 

 

 

Pro nabíjení robota je nutné ho propojit pomocí USB kabelu s počítačem a to 

vložením kabelu do USB portu. Doba nabíjení je 3 hodiny. V průběhu nabíjení svítí 

kontrolka, která přestane svítit, když je nabíjení dokončeno. 


