
7507 Robot KODO 
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Naucz się programowania, bez komputera! 5 modeli 

Str. 2 

Zawartość 

P1 koło zębate 

P2 czarne koło zębate 

P3 żółte koło zębate 

P4 pomarańczowe koło zębate 

P5 małe czarne koło zębate 

P6 pręt 

P7 śruba 

P8 mała sprężyna 

P9 duża sprężyna 

P10 stalowa kulka 

P11 pokrywka 

P12 podstawka na baterie ze złączem 

P13 silnik z ekranem PC 

Dodatkowe wymagane narzędzia 

szczypce 

śrubokręt  

linijka 

marker 
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CZĘŚCI DO ODERWANIA 

Oderwij, gdy będziesz potrzebował 

Str. 4 

WKŁADANIE BATERII 

Zestaw wymaga użycia dwóch baterii LR03-AAA. Baterie powinny być wymieniane tylko przez dorosłych. 

Baterie są sklasyfikowane według dyrektywy Unii Europejskiej WEEE i zużyte powinny być utylizowane w 

odpowiedni sposób. Na obrazku przedstawiono sposób w jaki powinno się wyjmować i wkładać baterie. Nie 

próbuj ponownie ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone. Ładowanie baterii (akumulatorów) 

powinno odbywać się pod opieką dorosłych, przed ładowaniem wyjmij je z zabawki. Nie wkładaj do 

zabawki różnych typów baterii, nie mieszaj także nowych ze starymi. Baterie muszą być włożone poprawnie 

według polaryzacji (patrz obrazek). Zużyte baterie wyjmuj z zabawki. Końcówki zasilania nie mogą być 

narażone na spięcie.  

WSKAZÓWKI 

Poproś dorosłego, aby uciął przed montażem wszystkie zadziory. Uważaj, żeby nie uciąć za dużo. 
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Do wkręcania śrubek używaj śrubokrętu (P7). Upewnij się, że przykręciłeś śrubki wystarczająco dobrze, tak 

aby robot działał poprawnie. Aby przykręcić śrubki, należy obracać śrubokręt zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara.  

UWAGA! Niektóre części wyglądają podobnie. Uważnie czytaj instrukcje montażu.  

Aby usunąć przycisk kodujący z kółka, delikatnie pociągnij za niego, bez kręcenia, ponieważ to może go 

uszkodzić. 

Czytaj instrukcje uważnie i wykonuj wszystkie punkty montażu po kolei.  
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GŁOWA ROBOTA 

1. Wróć do strony 4 

2. Zaznacz pisakiem (nie zawarty w zestawie) 

Skala 1:1 

Niebieski 

Pomarańczowy 

Zaznacz 
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CIAŁO ROBOTA 
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TEST 1 

Połącz głowę z ciałem (1), następnie włącz robota (2). Kółko P5 powinno się zacząć obracać przeciwnie do 

ruchu wskazówek zegara. Wyłącz i rozłącz robota. Wystąpiły jakieś problemy? Odepnij głowę i wróć do 

punktu 1.  
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TEST 2 

Połącz głowę z ciałem (1), następnie włącz robota (2). Część D6 powinna się zacząć obracać przeciwnie do 

ruchu wskazówek zegara. Wyłącz i rozłącz robota. Wystąpiły jakieś problemy? Odepnij głowę i wróć do 

punktu 1.  
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Przytrzymaj szyję przy montowaniu głowy robota.  
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MONTAŻ DODATKÓW 
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PROGRAMOWANIE KOŁA 

Lewa strona 

Start 

Wsteczny 

Lewy obrót 

 

Prawa strona  

Ruchy 

Prawy obrót 

 

Ruchy 

Podnośnik 

Wsteczny 

Obrót o 90 stopni 

Obrót o 45 stopni 
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Naciśnij 

Widok z góry 
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Pozycja wyjściowa 
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Pociągnij 

Widok z przodu 

Pociągnij 
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Obrót w prawo o 45 stopni 

Prawy obrót 

Obrót w prawo o 90 stopni 

Prawy obrót 

Obrót w lewo o 45 stopni 

Lewy obrót 

Obrót w lewo o 90 stopni 

Lewy obrót 
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Obrót wstecz o 45 stopni w prawo 

Przestrzeń 

Wsteczny 

Obrót w prawo 



 

Obrót wstecz o 90 stopni w prawo 

Wsteczny 

Obrót w prawo 

 

Obrót wstecz o 45 stopni w lewo 

przestrzeń 

Wsteczny 

Obrót w lewo 

 

Obrót wstecz o 90 stopni w lewo 

Wsteczny  

Obrót w lewo 
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Wsteczny 

Wsteczny 

 

Stop 

Obrót w lewo 

Obrót w prawo 

 

Ruchy  

Lewa strona 

 

Montaż podnośnika 

Lewa strona 
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RYSOWANIE 
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Pisak (nie ma w zestawie) 
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PRZYKŁAD 

Zwróć uwagę na kolejność montażu! 

Będziesz potrzebować: E5 x10, E8x5 

Lewa strona 

Prawa strona 
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PODNOŚNIK 
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PRZYKŁAD 

Zwróć uwagę na kolejność montażu! 

Będziesz potrzebował:  E4x2, E5x6, E6x5, E7x6, E8x11 

Lewa strona 

prawa strona 

Jeśli chcesz umieścić podnośnik nieco wyżej, użyj więcej E5, tak jak widać na obrazku poniżej.  

Wytnij  paletę (w zestawie) 
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KOSZYKÓWKA 
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PRZYKŁAD 

Zwróć uwagę na kolejność montażu! 

Będziesz potrzebował:  E5x2, E6x3, E8x10 

Lewa strona 

Prawa strona 



Umieść miskę kilka centymetrów od robota i obserwuj jak rzuca do kosza! 
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CHWYT 
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PRZYKŁAD 

Zwróć uwagę na kolejność montażu! 

Będziesz potrzebował: E5x7, E6x2, E7x6, E8x9 

Lewa strona 

Prawa strona 

Obserwuj jak robot chwyta przedmioty w twoim pokoju! 
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PIŁKA NOŻNA 
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Zwróć uwagę na kolejność montażu! 

Będziesz potrzebował: E5x2, E6x3, E8x10 

Lewa strona 

Prawa strona 

Wytnij piłkę (w zestawie) 
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WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK 
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1. Aby zmienić baterie, rozkręć i zdejmij pokrywkę. Następnie ostrożnie wyjmij pojemnik na baterie. 

Baterie muszą być wymienione przez dorosłego. 

2. Jeśli robot nie działa poprawnie, sprawdź przycisk kodujący i montaż kół. 

3. Jeśli robot nie obraca się poprawnie, wróć do punktów 18 i 21 na stronach 11 i 12. Jeśli robot nie cofa się, 

sprawdź punkt 7 na stronie 8. 

4. Problem z rysującym robotem? Sprawdź instalacje części D3 i C15 (wróć do strony 23). 

5. Problem z robotem podnośnikiem? Sprawdź instalacje części E5 (wróć do strony 26). 

6. Problem z rzucającym robotem? Sprawdź instalacje części E21 i E22 (wróć do strony 19). 

7. Problem z robotem chwytakiem? Sprawdź instalacje części C16 (wróć do strony 33). 

8. Problem z robotem piłkarzem? Sprawdź instalacje części C16 (wróć do strony 36). 
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OSTRZEŻENIE! Tylko dla dzieci powyżej 8. roku życia. 

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy ze względu na małe części, które mogą 

zostać połknięte. Ryzyko zadławienia. 

OSTRZEŻENIE! Do użytku tylko pod bezpośrednią opieką osób dorosłych. Ostre przedmioty w zestawie.  

ZACHOWAJ ORYGINALNE OPAKOWANIE. Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić. 

Wymagane dwie baterie LR03/AAA, nie zawarte w zestawie.  

Baterie powinny być wymieniane przez dorosłych. Baterie są sklasyfikowane według dyrektywy Unii 

Europejskiej WEEE i zużyte powinny być utylizowane w odpowiedni sposób.  


