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Робот за програмиране

Set de actividades de Botley el Robot codificador 
Kit d'activités de codage du robot Botley 

Programmier-Aktivitätsset mit Botley, dem Roboter

™botley™

Инструкции 
за употреба

5+Подходящо
за деца

на възраст



Спиране 

Включване 

Поставяне на батерии
При употреба на устройството е препоръчително да 
използвате 3 батерии AAA. 

Дистанционното работи с 2 батерии AAA. За правилно 
използване на батериите, моля, следвайте по-долу 
поместените инструкции.

Забележка: Когато батериите са изчерпани Ботли ще 
започне да издава звуков сигнал и фунционалността му ще 
бъде ограничена. В този случай е необходимо да поставите 
нови батерии. 

Нека да започваме!
В кодов режим всеки бутон със стрелка, който натиснете, 
представлява стъпка в кода Ви. Когато предавате дадения 
код към Ботли, той ще изпълни всички стъпки по ред. 
Светлинните индикатори, намиращи се отгоре на роботчето 
ще се включат в началото на всяка стъпка.
Ботли ще издаде звук и ще спре, когато кодът е завършен.

Спиране

За спрете роботчето от движение по всяко време, натиснете 
главния бутон, разположен върху него.

Изчистване на предишни команди

Имайте предвид, че дистанционното запазва заданените 
кодове, дори когато Ботли е изключен. Натиснете бутона за 
изчистване на команди, за да стартирате нова програма.
Ботли ще се изключи сам, ако остане неактивен за 5 
минути. В такъв случай натиснете главния бутон, за да го 
събудите.

Започнете с лесна програма

1. Плъзнете бутона за включване в долната част на роботчето в
режим CODE.
2. Поставете Ботли на пода(той работи най-добре върху твърди
и гладки повърхности).

3. Натиснете бутона за движение напред от дистанционното.
4. Насочете дистанционното към Ботли и натиснете бутона за
предаване.
5. Трябва да се включат звукови и светлинни индикатори, което е
сигнал, че кодът от дистанционното е изпратен към роботчето.
Ботли ще направи крачка напред.

Представяме Ви Ботли™, робот за програмиране
Кодирането е езикът, който използваме, когато общуваме с компютрите си. 
Когато програмирате Ботли, използвайки дистанционното управление, то Вие 
вече работите с неговата основна форма.
Започвайки с най-основните правила е чудесен начин да стартирате 
пътешествието си в света на програмирането.
Докато го изучаваш благодарение на Ботли, ти ще усвоиш важни знания и 
умения като:

1. Основни кодиращи понятия;
2. Усъвършенствани логически понятия

като например Ако/Тогава;
3. Критично мислене;
4. Пространствени понятия;
5. Работа в екип.

Опаковката включва:
• Робот Ботли
• Дистанционно управление
• Помощни сглобяеми ръце
• 40 карти за кодиране

Повтаряне на действия
Натиснете, за да повторите дадена стъпка или 
последователност от стъпки. 

Предавател
Натиснете бутона, за да
 за да изпратите код от 
дистанционното към роботчето. to Botley.

Движение напред
Botley moves forward 1 
step (approximately 8", 
depending on the surface). 

Завой наляво
Botley will rotate to 
the left 90 degrees.

REVERSE 
Botley moves 
backward 1 step.

Засичане на обекти
Press to enable object 
detection.

Завой надясно
Ботли ще завие надясно под ъгъл   
90 градуса.

Изчистване на команди
Натискайки този бутон, Вие ще  
изчистите всички зададени 
програми. 

Звук
Можете да настройте звука
 в три режима: силен,слаб и 
изключен.

Основни действия
Включване: Плъзнете 
бутона, за да можете да 
превключите между 
състоянията OFF, CODE и 
LINE.

Използвайте дистанционното
Програмирайте Вашето роботче, използвайки 
дистанционно управление. За тази цел трябва натиснете 
бутона с определената команда.

2

Обратен ход
Роботчето Ви ще 
се предвижи с една 
стъпка назад. 

Роботчето ще се 
предвижи с една стъпка 
напред.

Ботли ще завие наляво 
под ъгъл 90 градуса.

Засичане на обекти
Натискайки този бутон Вие 

разрешавате на роботчето си да 
открива обектите по пътя си.

Забележка: В случай,че чуете неприятен звук при 
натискане на бутона за предване, направете следното:

• Натиснете бутона за предаване от дистанционното
отново. Не пускайте отново Вашата програма,
защото тя ще остане в паметта на дистанционното,
докато не я изчистите.

• Проверете дали бутонът за включване е в кодов
режим.

• Проверете осветлението около Вас. Ярката
светлина може да повлияе на начина, по който
работи дистанционното.

• Насочете дистанционното директно към Ботли,
като се уверите, че сте се приближили максимално
към самото устройство.

Сега, опитайте по-дълга програма!

1. Натисете бутона за изчистване на командите от
дистанционното.
2. Въведете следната последователност от команди:
Напред, напред, надясно, надясно и напред.
3. Натиснете бутона за предаване от дистанционното и
Ботли ще изпълни зададената програма.

Съвети

Спиране
За спрете роботчето от движение по всяко време, 
натиснете главния бутон, разположен върху него.

Можете да предавате програма до 3 m в зависимост 
от осветлението около Вас. Ботли работи най-добре 
при  обикновена светлина.

Можете да добавите още стъпки към програма.
След като Ботли завърши програма, можете да 
добавите още стъпки към нея, като ги въведете в 
дистанционното. 
Когато натиснете бутона за предаване, роботчето ще 
рестартира програмата от начало, добавяйки 
допълнителните стъпки в края.



Сложете повтарянето на действия по средата на прогрмата 

1. Натиснете бутона за изчистване на команди, за да изтриете старата програма.
2. Въведете следната последователност от команди: Напред, повтаряне на действията, 

напред, наляво, повтатяне на действията, повтатяне на действията и обратен ход.

3. Натиснете бутона за предаване и Ботли ще излълни програмата.

Засичане на обекти и програмиране Ако/Тогава

Ако/Тогава програмирането е начин да разберете как 
роботите се държат при определени условия.
Ние използваме Ако/ Тогава поведение и логика през цялото 
време. 
Например, ако изглежда, че навън вали, то тогава можем да 
вземем със себе си чадър, когато излизаме. Роботите могат 
да бъдат програмирани да използват сензори за 
взаимодействие със света около тях.Ботли има сензор за 
откриване на обекти, който му помогне да “види” 
предметите по пътя си. Използването на този сензор е 
чудесен начин да научите за програмирането Ако /Тогава.
Опитайте това в кодов режим:

1. Поставете обект(напр. чаша) точно пред роботчето на 
разстояние около 25 cm.

2. Натиснете бутона за изчистване на команди, за да изтриете 
старата програма.

3. Въведете следната последователност от команди: Напред, 
напред, напред.

4. Натиснете бутона за засичане на обекти. Трябва да чуете 
звук. Включването на червения сензор на дистанционното 
Ви покава, че функцията за засичане на обекти е включена.

5. След това въведете конадите, което искате
Ботли да извърши, когато "види"
обект на пътя му — опитайте с завой надясно, напред и 
завой наляво.

6. Натиснете бутона за предаване.
Ботли ще изпълни последователността. АКО Ботли “види” предмет по 
пътя си,ТОГАВА той ще изпълни алтернативната 
последователност.След това той ще завърши първоначалната 
последователност.

Забележка: Сензорът за засичане на обекти на робота се намира между 
очите му.Той открива само предмети, които са точно пред него и поне 6 
cm високи и 1,30 cm широки. Ако Ботли не „вижда“ предмети пред него, 
тогава проверете следното:

• Дали бутонът за включване в кодов режим?
• Включен ли е сензорът за засичане на обекти?
• Дали обектът е твърде малък?
• Обектът на пътя му се ли намира?

Следвайте черната линия

Роботът има специален сензор, който му позволява да следва черна линия. 
Можете също така да нарисувате Ваш път, който Ботли трябва да следва. 
За тази цел използвайте бял лист хартия и дебел черен маркер. 
Ръчно направените линии трябва да бъдат между 4 и 10 mm широки и 
плътни. Имайте предвид, че всяка тъмна шарка или промяна на цвета ще се 
отразят на движенията му, така че се уверете, че няма други цветни 
повърхностни в близост до черната линия. 
Трябва да начертаете нещо подобно:  

Роботчето ще се завърти и върне, когато стигне до края 
на линията. 

Опитайте това:

1. Плъзнете бутона за включване в 
режим LINE.

2. Сложете Ботли на черната 
линия.Сензорът на долната част на
робота трябва да е точно над нея.

3. Натиснете главния бутон на робота, за 
да започнете да следвате линията. 
Ако той започне се върти го тласне по-
близо до линията. Роботчето трябва 
да издаде одобрителен звук, когато 
засече линията.

4. Отново натиснете главния бутон, за да 
изключите играчката.

Включете Ботли
тук

Повтаряне на действия
Професионалните програмисти се опитват да работят ефикасно, доколкото е възможно. 
Един от начините да направите това е като използвате повтарящи се действия, за да 
повторите последователност от стъпки. Извършването на задача с възможно най-малко 
стъпки е чудесен начин да направите кода си по-ефективен. Всеки път, когато натиснете 
бутона за повтаряне на действията, роботчето Ви ще повтори тази последователност.

Опитайте това в кодов режим:

1. Натиснете бутона за изчистване на команди, за да изтриете старата програма.

2. Натиснете бутоните за повтаряне на действия, напред, напред, напред, напред
и повтаряне на действията отново(за да повторите стъпките).
3. Натиснете бутона за предаване и Ботли ще изпълни две пълни движения на 360 
градуса.

• Ботли може да изпълнява последователност до 80 стъпки! Ако въведете
програма, която надвишава 80 стъпки, ще чуете звук, който индикира, че сте
достигнали максималния брой.

Можете да използвате повтарянето на действия толкова пъти, колкото искате, 
стига да не надвишавате максималния брой от 80 стъпки!

• Дали обектът е точно пред Ботли?
• Дали светлината не е прекалено ярка?Роботчето работи най-
добре при естествена светлина.
• Роботът няма да се предвижи напред, когато „види“ обект.
Той ще започне да издава звуци, докато не премести обекта от 
пътя си.



Отстраняване на проблеми

Дистанционно и предавани кодове
Ако чуете неприятен звук при натискане на бутона за предаване, 
тогава следвайте тези инструкции:

• Проверете осветлението. Ярката светлина може да повлияе 

на начина, по който дистанционното функционира.

• Насочете дистанционното директно към робота, като се 

приближите към него.

• Уверете се, че програмираният код е до 80 стъпки.

• Ботли ще се изключи до 5 минути, ако остане неактивен. 

В такъв случай натиснете главния бутон, за да го събудите. 

• Уверете се, че сте поставили новите батерии правилно, както 

в робота, така и в дистанционното.

• Проверете дали нещо не пречи на дистанционното и робота 

да изпълняват нормално функциите си.

Движения
Ако Ботли не се движи правилно, тогава следвайте тези 

инструкции:

• Уверете се, че колелата му се движат свободно и нищо не 

блокира тяхното движение.

• Роботчето може да се движи по различни повърхности, но 

работи най-добре върху гладки подови настилки.

• Не използвайте Ботли в пясък или вода!

• Уверете се, че сте поставили новите батерии правилно, както в 

робота, така и в дистанционното.

Засичане на обекти

Ако роботчето не открива обекти или работи неправилно, 
използвайки тази функция, тогава следвайте тези инструкции:

• Свалете помощните сглобяеми ръце преди да използвате 

функция за засичане на обекти.

• Ако роботът не засича дадения обект, проверете неговата 

форма и големина. Обектите трябва да бъдат поне 6 cm високи 

и 1,30 cm широки.

Помощни сглобяеми ръце

Това роботче идва при Вас със сглобаеми ръце, предназначени да му 

помагат да изпълнява задачите си. За да поставите ръцете е необходимо 

да поставите зъбното колело върху лицето на Ботли. След това сложете 

спомагателния аксесоар.

Вашето роботче вече може да мести предмети! Опитайте се да сглобите 

лабиринт, създавайки код, който да насочва Ботли към обекти, които 

трябва да бъдат преместени.

Забележка: Функцията за засичане на обекти няма да работи 
добре, когато помощните ръце на робота са сглобени.
Моля, свалете ги, когато използвате тази функция.

Карти за кодиране

Използвайте кодиращите карти, за да следите всяка стъпка в кода си. 

Всяка карта има посока или „стъпка” за програмиране на роботчето.Тези 

карти са координирани по цвят, за да съответстват на бутоните на 

дистанционното.

Препоръчваме Ви хоризонтално и последователно подреждане на 

картите, за да отразявате всяка стъпка във Вашата програма, както и да 

следвате и запомняте последователността.

Скрити функции

Въведете тези последователности на дистанционното, за да накарате 

Ботли да изпълнява тайни трикое!

Натиснете бутона за изчистване на команди преди да започнете!

1. Напред, напред, завой надясно, завой надясно и 
напред. След това натиснете бутона за предаване. Ботли иска да ти каже

"Здравей".

2. Напред, напред,напред, напред, напред, напред(или общо натиснете тази функция 6 

пъти).

След това натиснете бутона за предаване. Роботчето Ви вече се забавлява.

3. Завой надясно, завой надясно, завой надясно, завой надясно, завой наляво, завой 
наляво, завой наляво, завой наляво. След това натиснете бутона за предаване. Ох, сега 

Ботли е малко замаян.

За да научите още тайни трикове посетете:  
http://learningresources.com/botley



 Научете повече на:  
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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.

Моля, запазете опаковката за бъдещи справки.

Произведено в Китай 

 Извадете акумулаторните батерии от устройството след употреба.

 Използвайте батерии единствено от същия тип.

  Винаги отстранявайте изчерпаните батерии от продукта, като ги замените с 

нови.

  Извадете батериите, ако играчката няма да бъде използвана за дълго 

време.

 Съхранявайте при стайна температура.

 При почистите забършете външната страна на устройството със суха кърпа.

 Запазете това ръководство на сигурно място.




