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Инструкции за 
употреба

Включване

1.   

2. 

3. 

4. 

Инструкциите
продължават

Прочети
първо
тук!

Използвайте малка отверка Philips, за да 

отворите отделението за батерии.

Поставете 4 батерии АА.

ВНИМАНИЕ!
Опасност от задушаване! 

Продуктът съдържа дребни частици и не е подходящ 

за деца под 3 години!

Затворете отделението, завийте винтовете и 

отворете горния капак.

Плъзнете бутона за включване, трябва да 

се включи червеният светлинен индикатор.



5. 

Свързване 

6. 

7. 

 Потребителският интерфейс на Artie трябва да 

се отвори. Вече можете да му давате команди, 

които той ще изпълни!

Ако потребителският интерфейс на 
Artie не се появи, рестартирайте
Вашия уеб браузър и опитайте отново.  

Artie 3000™

www.codewithartie.com

Toolbox

Move forward  by 100  mm

Turn 

Drag functions from the left over here!

left  by 90  degrees

Pen up

Pen down

Repeat 2  times

Program

▶ Run  Stop ✖ Clear

Simulate

Свързани сте към Artie, когато иконата за Wi-Fi
свети в зелено.

Artie 3000™

www.codewithartie.com

Toolbox

Move forward  by 100  mm

Turn 

Drag functions from the left over here!

left  by 90  degrees

Pen up

Pen down

Repeat 2  times

Program

▶ Run  Stop ✖ Clear

Simulate

Инструкциите
продължават

Artie

Затворете капака.

Включете Wi-Fi функцията на Вашето 

устройство. От списъка с търсения, 

изберете мрежа “Artie” и се свържете.

Отворете уеб браузър и въведете:

Имайте предвид, че няма да имате достъп до други 

интернет сайтове, докато работите с Artie.



Помогнете на Artie, като поставите 
маркера му

1.

2. Поставете приспособлението за рисуване и
чертане тук:

Маркерът върви в комплект с устройството.

3. 

4. 

Artie 3000™

www.codewithartie.com

Toolbox

Move forward  by 100  mm

Turn 

Drag functions from the left over here!

left  by 90  degrees

Pen up

Pen down

Repeat 2  times

Program

▶ Run  Stop ✖ Clear

Simulate

Инструкциите 

продължават

Обърнете устройството наобратно.
  Поставете Artie в правилна позиция и 
отворете горния капак.

Премахнете капачка на маркера и го бутнете 

надолу, докато писецът му не докосне 

приспособлението за рисуване и чертане.
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5. Свалете приспособлението за рисуване и

чертане, прибирайки го за следващ път.

6. Затворете горния капак и поставете

устройството върху лист за рисуване А4.

Не забравяйте
да

поставите
 Artie по средата

на листа

Време за програмиране!
Следвайте включените в 
комплекта инструкции за 

рисуване, така че Аrtie да Ви 
покаже триковете, които е 

запомнил!

Научете повече на: 
www.CodeWithArtie.com  

Artie е готов да рисува!

• Не смесвайте нови със стари батерии!

• Не смесвайте различни видове батерии!

• Не презареждайте незареждащи се батерии!

• Свалете зареждащите се батерии от играчката преди зареждане.

• Презареждайте батерии само под надзора на възрастен!

• Използвайте само батерии от същия или еквивалентен тип, както е препоръчано!

• Поставете батериите с правилна полярност.

• Отстранете изтощените батерии от устройството.

•  За да предотвратите корозия и евентуални повреди е препоръчително да 

извадите батериите от играчката, ако няма да я използвате повече от 2 седмици.

Продуктът е разработен в Южна Калифорния от Educational Insights. 

© Educational Insights, Gardena, CA, USA. Learning Resources Ltd., Bergen Way, King’s Lynn, Norfolk, 

PE30 2JG, UK. Еducationalinsights.com

Всички права запазени. Моля, запазете тези инстукции за бъдещи справки.

Произведено в Китай

Това устройство отговаря на глава 15 от правилата на FCC. 

Експлоатацията му подлежи на следните две условия:

(1)  Това устройство не може да причини вредни смущения.

(2)  Това устройство трябва да приеме получени смущения, включително тези, които могат да 

причинят нежелани ефекти.

Забележка: При тестването на продукта бе установено, че отговаря на ограниченията за цифрови 

устройства от клас B, съгласно глава 15 от правилата на FCC. 

Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищни 

инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако 

използва в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. 
Няма обаче гаранция, че в дадена инсталация няма да възникнат смущения.

Ако този продукт причинява вредни смущения при радио или телевизионно приемане, което може да 

се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят трябва да се опита да 

коригира тези смущения чрез някои от следните начини:

 • Пренасочете или преместете приемника;

• Отдалечете това устройство от приемника;

• Консултирайте се с Вашия доставчик или опитен техник за помощ.

Забележка: Потребителят трябва да знае, че всички промени, направени по играчката от негова страна

без одобрението на производителя, могат да анулират потребителските му правата при ползването й.

Developed in Southern California by Educational Insights. 
All rights reserved. Made in China. ©Educational Insights, Gardena, CA, USA. 
Learning Resources Ltd., Bergen Way, King’s Lynn, Norfolk, PE30 2JG, UK. 
educationalinsights.com

Please retain the package for future reference. 
Conserva el envase para futuras consultas.
Veuillez conserver l’emballage.
Bitte Verpackung gut aufbewahren.

This device complies with Part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference and
(2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, 
and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of 
the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation 
between the equipment and receiver. • Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help. 

Note: The user is cautioned that changes and modi�cations made to the equipment without the 
approval of manufacturer could void the user’s authority to operate this equipment.
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To have Artie draw this for 
you, find it in the menu!

Code it yourself with the 
steps on the other side!or

Save

Save  as...

New program

Delete Program

Download current program

Upload program

Open program:

 First Lessons: Shapes! Easy
1

Remember  
to place Artie 

in the center of 
the paper

Did you know that Artie has learned 4 different 
shapes that fit on an 8.5” x 11” or A4 piece of paper?

Square

then click ▶ Run  Stop ✖ Clear
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To have Artie draw this for
you, find it in the menu!

Code it yourself with the
steps on the other side!or

Save

Save  as...

New program

Delete Program

Download current program

Upload program

Open program:

 First Lessons: Coloring! Medium
2

Remember  
to place Artie 

in the center of 
the paper

Mandala

then click ▶ Run  Stop ✖ Clear

Did you know that Artie has learned 4 coloring 
designs that fit on an 8.5” x 11” or A4 piece of paper?
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To have Artie draw this for
you, find it in the menu!

Code it yourself with the
steps on the other side!

Tic-Tac-Toe

or
Save

Save  as...

New program

Delete Program

Download current program

Upload program

Open program:

 First Lessons: Games! Hard
3

Remember  
to place Artie 

in the center of 
the paper

then click ▶ Run  Stop ✖ Clear

Did you know that Artie has learned 4 different 
games that fit on an 8.5” x 11” or A4 piece of paper?

Поддръжка
Почистете с леко влажна или суха кърпа.

Не потапяйте и не пръскайте с препарат или вода върху Artie!

Батерии




