Pro správné nastavení Sphera 2.0 postupujte zároveň s přiloženým anglickým návodem
Bod: 1
Apple zařízení
stáhněte si Sphero aplikaci
dostupná na App Store
Android zařízení
stáhněte si Sphero aplikaci
dostupná na Google Play
Bod: 2-3
-připojte nabíjecí kolébku do sítě
-položte Sphero těžkou částí na dobíjecí kolébku a počkejte 5s než začne Sphero problikávat
Bod: 4
když sundáte Sphero z nabíjecí kolébky tak Sphero spí
Bod: 5
dvakrát klepněte na Sphero abyste ho probudili
Bod: 6
Sphero začne problikávat třemi barvami “R” “Y” “B”
přejděte do nastavení telefonu do sekce Bluetooth a spárujte Sphero s Vaším telefonem
R=Červená
B=modrá
G=zelená
Y=žlutá
O=oranžová
P=fialová
W=bílá
Sphero se po zapnutí aplikace automaticky spáruje
když se Sphero spojí s Vaším telefonem tak se zbarví do bílé barvy
Bod: 7-8
Apple zařízení
Bluetooth nastavení iOS
Sphero zařízení se může ukazovat jako “Misc” nebo „Sphero RYR“ dokud není spárovaný.
Android zařízení
Bluetooth nastavení
Sphero zařízení se může ukazovat jako „neznámé zařízení” dokud není spárované
Po spárování se Vám zobrazí informace “spárováno, ale není připojený”
Bod: 9
spusťte aplikaci a můžete si začít hrát!
Sphero není určené pro házení, kousání a agresivní zacházení
nabíjení Sphera by měla provádět dospělá osoba.
Vyhýbejte se nárazům!

Bod: 10
jak nabít Sphero
když Sphero začne blikat červeně tak je čas ho dát nabít
položte Sphero těžkou částí do kolébky
doba dobíjení je cca 3 hodiny
když se Sphero rozsvítí modře, tak je zcela nabité
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Chcete-li Sphero resetovat nebo ho vypnout kvůli přepravě, tak ho vložte do kolébky a přidržte
tlačítko na kolébce.
Pro nové nastavení vložte Sphero do kolébky a zmáčkněte tlačítko na kolébce a postupujte stejně od
bodu 4.
Upozornění:
Sphero obsahuje Li-polymer baterii, proto jej nevhazujte do ohně ani jej nevystavujte teplotám nad 60
stupňů Celsia hrozí nebezpečí výbuchu či požáru, nenechávejte Sphero dlouho na přímém slunci.
Zacházejte se Spherem opatrně, neházejte jej z výšky na tvrdý povrch, chraňte jej před pádem
větším než 50cm, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami.
Nikdy jej nerozebírejte!
Čistěte vlhkým hadříkem.
Uchovejte mimo dosah děti mladších osmi let a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé
součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.
Používejte pouze dodaný napájecí adaptér.
Všechny elektrické a elektronické přístroje je třeba likvidovat odděleně od běžného domovního
odpadu na místech k tomu určených.
Sphero je elektronická bezdrátová hračka - používejte ji na místech, kde nemůžete omezit nebo
ohrozit Vaše okolí.
Dovozce:
Ingredi Europa s.r.o., Formanská 257, 149 00 Praha 4, Česká Republika
Výrobce:
Orbotix Inc, 1155 Canyon Blvd, Suite 210 Boulder, CO 80302, USA
Vyzkoušejte aplikace kompatibilní se Sphero 2.0 na stránkách www.gosphero.com/games

