
 



STOP 

NAPÁJENÍ PŘENOS 

Stisknutím odešlete kód 

ze vzdáleného 

programátoru do Botley. 

VPŘED 

Botley se posune vpřed 

o 1 krok. 

OTOČTE DOPRAVA O 45° 

Botley se otočí doprava. 

OTOČTE DOLEVA O 45° 

Botley se otočí doleva. 

SVĚTLO 

Stisknutím přizpůsobíte barvu 

světla Botley. Každým 

stisknutím tlačítka SVĚTLO a 

PŘENOST zvolíte novou barvu! 

ZVUK 

Stisknutím můžete přepínat 

mezi 3 nastaveními zvuku: 

vysoká, nízká hlasitost a 

Vypnuto. 

STORNO 

Jedním stisknutím vymažete 

poslední naprogramovaný krok. 

Stisknutím a podržením 

vymažete všechny dříve 

naprogramované kroky. 

Použití ovladače na programování: 

ODBOČTE DOPRAVA 
Botley se otočí 

doprava o 90 stupňů. 

 

SMYČKA 

Stisknutím zopakujete krok 

nebo sekvenci kroků. 

DETEKCE OBJEKTŮ 
Stisknutím aktivujete detekci 

objektů. 

 OTOČTE DOLEVA 

Botley se otočí doleva o 

90 stupňů. 

ZPĚT 
Botley se posune o 1 

krok zpět. 

 

Základní operace:   

Napájení – Posunutím tohoto přepínače  

přepínáte mezi režimy vypnutí, kódování a 

sledování řádků. 

 

 

 

 

  

Botley můžete naprogramovat pomocí vzdáleného 

programátoru. Stisknutím těchto tlačítek zadejte 

příkazy a poté stiskněte PŘENOS. 

Vkládání baterií 

Botley vyžaduje (3) tři baterie AAA. 

Dálkový programátor vyžaduje (2) dvě 

baterie AAA. Postupujte podle pokynů 

pro instalaci baterie na straně 7 

Poznámka: Když jsou baterie vybité, 

Botley pípne opakovaně a funkčnost 

bude omezena. Vložte prosím nové 

baterie, abyste mohli Botley nadále 

používat. 



Začínáme 

V režimu CODE každé tlačítko se šipkou, které stisknete, představuje krok ve vašem kódu. Když odešlete svůj kód, Botley provede všechny kroky 

v pořadí. Světla na vrcholu Botley budou svítit na začátku každého kroku. Botley se zastaví a vydá zvuk, když dokončí kód. ZASTAVTE pohyb 

Botleyho kdykoli stisknutím středního tlačítka na horní části Botleyho. CLEAR vymaže poslední naprogramovaný krok. Stisknutím a podržením 

odstraníte VŠECHNY kroky. Vzdálený programátor si ponechává kód, i když je Botley vypnutý. Stiskněte CLEAR pro spuštění nového programu. 

Botley se vypne, pokud je ponechán v nečinnosti po dobu 5 minut. Zmáčkni prostřední tlačítko na vrcholu Botleyho, abyste ho probudili. 

Začněte jednoduchým programem. Zkuste to: 

1. Posuňte přepínač POWER na spodní straně Botley do polohy CODE. 

2. Položte Botleyho na podlahu (nejlépe funguje na tvrdém povrchu). 

3. Stiskněte šipku FORWARD (F) na dálkovém programátoru. 

4. Namiřte dálkový programátor na Botley a stiskněte tlačítko PŘENOS. 

5. Botley se rozsvítí, vydá zvuk označující přenos programu a postoupí o krok vpřed. 

Poznámka: Pokud po stisknutí tlačítka přenosu uslyšíte negativní zvuk: 

• Stiskněte znovu PŘENOS. (Nezadávejte svůj program znovu – zůstane v paměti vzdáleného programátoru, dokud jej nevymažete.) 

• Zkontrolujte, zda je tlačítko POWER na spodní straně Botley v poloze CODE. 

• Zkontrolujte osvětlení vašeho okolí. Jasné světlo může ovlivnit způsob, jakým dálkový programátor funguje. 

• Namiřte dálkový programátor přímo na Botley. 

• Přibližte dálkový programátor k Botleymu 

 

Nyní zkuste delší program. Zkuste to: 

1. Stiskněte a podržte STORNO pro smazání starého programu. 



2. Zadejte následující sekvenci: VPŘED, VPŘED, VPRAVO, VPRAVO, VPŘED. 

3. Stiskněte PŘENOS a Botley spustí program. 

Tipy: 

1. Botleyho kdykoli ZASTAVTE stisknutím středního tlačítka na jeho horní straně. 

2. V závislosti na osvětlení můžete vysílat program ze vzdálenosti až 6'. Botley funguje nejlépe při běžném osvětlení místnosti. Jasné světlo bude 

rušit přenos. 

3. Do programu můžete přidat kroky. Jakmile Botley dokončí program, můžete přidat další kroky tak, že je zadáte do vzdáleného programátoru. 

Když stisknete PŘENOS, Botley restartuje program od začátku a na konci přidá další kroky.  

4. Botley může provádět sekvence až 150 kroků! Pokud zadáte naprogramovanou sekvenci, která přesahuje 150 kroků, uslyšíte zvuk oznamující 
dosažení limitu kroku. 

Smyčky 

Profesionální programátoři a kodéři se snaží pracovat co nejefektivněji. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je opakování sekvence kroků 
pomocí SMYČKY. Provedení úkolu v co nejmenším počtu kroků je skvělý způsob, jak zefektivnit váš kód. Pokaždé, když stisknete tlačítko 

SMYČKA, Botley zopakuje tuto sekvenci. 

Programování detekce objektů 

Pak je programování způsob, jak naučit roboty, jak se chovat v určitých podmínkách. Roboty lze naprogramovat tak, aby používali senzory k 
interakci s okolním světem. Botley má senzor detekce objektů (OD), který může Botleymu pomoci „vidět“ objekty v jeho cestě. Použití Botleyho 

senzoru je skvělý způsob, jak se naučit programovat. 

Zkuste toto (v režimu CODE): 

1. Umístěte předmět asi 10 palců přímo před Botleyho. 

2. Stiskněte a podržte STORNO pro smazání starého programu. 

3. Zadejte následující sekvenci: VPŘED, VPŘED, VPŘED. 

4. Stiskněte tlačítko DETEKCE OBJEKTŮ. Uslyšíte zvuk a červená kontrolka na dálkovém programátoru zůstane svítit, což značí, že je senzor OD 

zapnutý. 



5. Dále zadejte, co chcete, aby BOTLEY udělal, pokud „vidí“ předmět ve své cestě – zkuste VPRAVO, VPŘED, VLEVO. 

6. Stiskněte PŘENOS. 

Botley provede sekvenci. POKUD Botley „vidí“ předmět ve své cestě, PAK provede alternativní sekvenci. Botley poté dokončí původní sekvenci.  

Poznámka: Botleyho detekující senzor je mezi jeho očima. Detekuje pouze předměty, které jsou přímo před ním a jsou alespoň 2" vysoké a 
1 1⁄2" široké. Pokud Botley „nevidí“ předmět před sebou, zkontrolujte následující: 

• Je tlačítko POWER na spodní straně Botley v poloze CODE? 

• Je zapnutý senzor DETEKCE OBJEKTŮ (měla by svítit červená kontrolka na programátoru)? 

• Není objekt příliš malý? 

• Je objekt přímo před Botley? 

• Je osvětlení příliš jasné? Botley funguje nejlépe při běžném osvětlení místnosti. Výkon Botleyho může být nekonzistentní při velmi jasném 

slunečním světle. 

Poznámka: Botley se nepohne dopředu, když „vidí“ předmět. Bude jen troubit, dokud se mu předmět nepohnete z cesty. 

Botleyho světelný senzor 

Botley má vestavěný světelný senzor! Ve tmě se Botleyho oči rozzáří! Stisknutím tlačítka SVĚTLO přizpůsobíte barvu světla Botley. Každé 

stisknutí tlačítka SVĚTLO vybere novou barvu! 

Kódování podle barvy!  

Kód Botley pro vytvoření barevného světla a hudebního displeje! Stiskněte a podržte tlačítko SVĚTLO na dálkovém programátoru, dokud Botley 

nezahraje krátkou melodii. Nyní si můžete naprogramovat svou vlastní jedinečnou světelnou show. 

• Pomocí barevných tlačítek se šipkami naprogramujte pořadí barev. Stisknutím PŘENOS spustíte světelnou show. 

• Botleyho oči se rozsvítí podle naprogramované sekvence barev, zatímco Botley tančí do rytmu. 

• Přidejte do světelné show stisknutím více barevných tlačítek se šipkami. Naprogramujte až 150 kroků! 

• Stisknutím a podržením STORNO vymažete světelnou show. Stisknutím a podržením tlačítka SVĚTLO spustíte novou show. 

Poznámka: Pokud stisknete stejné tlačítko dvakrát za sebou, barva vydrží dvakrát tak dlouho. 



Následování černé čáry 

Botley má pod sebou speciální senzor, který mu umožňuje sledovat černou čáru. Můžete také nakreslit svou vlastní cestu, kterou má Botley 
sledovat. Použijte bílý papír a tlustý černý fix. Ručně nakreslené čáry musí být široké 4 až 10 mm a musí být plné černé proti bílé. Všimněte si, že 
jakýkoli tmavý vzor nebo změna barvy ovlivní jeho pohyby, takže se ujistěte, že v blízkosti černé čáry nejsou žádné jiné změny barvy nebo 
povrchu.  

Botley se otočí a vrátí se, až dojde na konec čáry. 

Odnímatelná robotická ramena 

Botley je vybaven odnímatelnými robotickými pažemi, které mu pomáhají plnit úkoly. Nasaďte pokrývku hlavy na Botleyho obličej a vložte dvě 
robotická ramena. Botley nyní může pohybovat předměty. Postav bludiště a pokus se sestavit kód, který nasměruje Botleyho k přesunu 

předmětu z jednoho místa na druhé. 

Poznámka: Funkce detekce objektů nebude správně fungovat, když jsou připojena odnímatelná ramena robota. Při použití této funkce odstraňte 
odnímatelná ramena robota. Pokrývka hlavy také obsahuje posuvný kryt pro senzor světla Botley. Posuňte spínač zpět, abyste zakryli Botleyho 
senzor. Nyní Botleyho oči zůstanou svítit! 

Kódovací karty 

Pomocí kódovacích karet můžete sledovat každý krok v kódu. Každá karta obsahuje směr nebo „krok“ k naprogramování do Botley. Tyto karty 
jsou barevně sladěny tak, aby odpovídaly tlačítkům na dálkovém programátoru. Doporučujeme seřadit kódovací karty vodorovně za sebou, aby 

se zrcadlil každý krok ve vašem programu.  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


