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Изтеглете нашите безплатни приложения:

Photon Robot
Home Edition

Photon EDU
School Edition

ИЛИ

стъпка 1



Включете робота, като натиснете бутона Wake/Sleep в 
продължение на 3 секунди.

стъпка 2



Стартирайте едно от приложенията Photon Originals и се 
свържете безжично с робота. Следвайте инструкциите на 
екрана.

Предупреждение: За да работите с робота, трябва да имате активиран Bluetooth на 
мобилното си устройство. 

стъпка 3



Това е всичко! Готови сме да участваме в това голямо 
приключение!

Научете Photon да използва възможностите си наново. 
Запознайте се с основите на програмирането и открийте как 
работи новата технология!

стъпка 4
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Възможностите на Photon
1.   Откриване на светлина

Photon знае кога е светло и кога се стъмва!
2.  Откриване на докосване

Докоснете робота с ръка в областта на челото му и той ще 
почувства това.

3.  Откриване на препятствия
Photon открива препятствия дори на разстояние до 100 см!

4.  Комуникация с други роботи
Вашият Photon е в състояние да комуникира с други роботи 
Photon.

5.  Измерване на изминатото разстояние
Роботът знае точно колко разстояние е изминал, измерено в 
сантиметри.

6.  Измерване на ъгъла на завъртане
Той също може да се завърти с голяма точност.

7.  Магнитни скоби за допълнителни принадлежности
Специалните магнитни аксесоари увеличават възможностите 
на Photon



9

10
8

11



8.  Промяна на осветяването на очите и антената
Photon може да промени цвета на очите и антените си. 
Независимо!

9.  Издаване на звуци
Той не може да говори, но общува по свой, емоционален 
начин.

10. Откриване на звуци
Photon е много чувствителен. Той реагира на силни звуци 
като пляскане, тупане или вик.

11.  Откриване на контраст на повърхността
Photon открива цвета на повърхността (бял или черен) с 
четири контрастни индикатора. Може например да следва 
черна линия с ширина 3 см. 

Използвайте пълния потенциал на Вашия Photon!!
Небето е границата!



Зареждане на робота

Photon, като всички истински роботи, се нуждае от енергия, за да 
функционира правилно. Заредете го с USB кабела в комплекта.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За зареждане на Вашия Photon използвайте само USB кабела в комплекта или кабели, 
съвместими със стандарта USB 2.0. Използвайте зарядни устройства, които отговарят 
на поне един от следните стандарти: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 
15285, ITU L.1000 или всяко друго универсално зарядно устройство за мобилни 
телефони, съвместимо с тези стандарти. Батерията на Photon не е сменяема.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Не е подходящо за деца под 36 месеца. Дребни части.

Copyright © 2016 Photon Entertainment sp. z o.o. Всички права запазени. Продукт, защитен с патенти.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ
Photon и логото на Photon са търговски марки на Photon Entertainment sp. z o. o. Всички 
други споменати търговски марки са собственост на съответните им собственици.

Apple и логото на Apple са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други 
страни. App Store е марка на услугата на Apple Inc. Google Play е търговска марка на 
Google Inc.



БЪРЗ СТАРТАко имате нужда от помощ, не се колебайте да се 
свържете с нас support@photon.education

Вижте повече на photon.education


