Mitu (Bunny) Block Robot

Складання робота
1. Підготовка до складання робота
Відсортуйте окремо всі маленькі деталі в спеціальну упаковку для зберігання блоків
робота, все великі деталі зберіть в окремі бокси.
2. Складання блоків
При складанні Mitu (Bunny) Block Robot дотримуйтесь вказівок інструкції або
скачайте електронну інструкцію в «Block Robot» АРР.
3. Перевірка складеного робота
1) Перед першим використанням повністю зарядіть блок управління.
2) Переконайтеся в правильності і міцності підключення всіх інтерфейсів.
3) Переконайтеся, що напрямок логотипів Mitu (Bunny) на моторах відповідає
напрямку кнопок блоку управління.
4) Переконайтеся в правильності складання робота.

Ознайомлення

Опис пристрою

Кількість блоков: 978 шт.
Вага: 2500 г.
Розмір упаковки: 380 х 320 х 95 мм.

Мотор 1

Блок управління

Мотор 2

1. Блок управління

Упаковка для
зберігання блоків

Спеціальний
адаптер

Інструкція по
складанню
робота

Пакет з блоками х8

1) Мікрофон;
2) Індикатор стану;
3) Кнопка живлення;
4) Гучномовець;

5) Порт мотора;
6) Порт розширення даних;
7) Отвори для складання;
8) Кнопка скидання
налаштувань.

Етапи вмикання робота

2. Адаптер
Будь ласка, не використовуйте сторонні адаптери для підзарядки даного пристрою.

При вмиканні робота необхідно звернути увагу на кілька пунктів:
1. Виберіть простору і рівну поверхню.
2. Поставте робота на обрану поверхню вертикально.
3. Натисніть на кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій. Mitu (Bunny) Block Robot
автоматично відрегулює центр ваги і буде тримати рівновагу.

Однакова зарядка через порти А, B, C, D.
В процесі зарядки: горить індикатор червоного кольору.
Повна зарядка пристрою: горить індикатор зеленого кольору.
3. Мотор

Передаточна вісь

Вмикання: натисніть на кнопку живлення.
Вимкнення: натисніть на кнопку живлення і утримуйте протягом 3 секунд, поки не
почуєте відповідний звуковий сигнал.

Отвори для складання робота
Увага: Перед вмиканням, будь ласка, розташуйте пристрій максимально
перпендикулярно до поверхні. У процесі визначення центру ваги, при необхідності
можна злегка підтримати Mitu (Bunny) Block Robot, щоб не допустити його падіння.
Mitu (Bunny) Block Robot автоматично знаходить і тримає рівновагу.

Встановлення і використання додатка

Наявність токсичних і шкідливих речовин

1. В Mi Store знайдіть «Block Robot» або відскануйте QR-код, щоб завантажити
клієнтську програму.

2. Підключення до Mitu (Bunny) Block Robot
Відкрийте «Block Robot» додаток, увімкніть Bluetooth на вашому телефоні. Натисніть
на іконку із зображенням Bluetooth, яка знаходиться в лівому верхньому кутку
інтерфейсу, після чого почнеться пошук пристроїв. Знайдіть і виберіть Mitu (Bunny)
Block Robot.
Bluetooth

Допомога

Налаштування

Технічні характеристики

3. Оновлення програмного забезпечення та допомога
Переконайтеся, що ви підключилися до мережі (рекомендується використовувати WiFi). Відкрийте програму і встановіть з’єднання з Mitu (Bunny) Block Robot.
Виберіть: настройки - оновлення системи - оновлення програмного забезпечення.
Оновлення програмного забезпечення може зайняти приблизно 20 хвилин. Будь
ласка, наберіться терпіння і дочекайтеся завершення оновлення ПЗ. Зверніть увагу
на наступні пункти:
1) Мотори робота повинні знаходитися у вимкненому стані, щоб не допустити
скидання параметрів процесу оновлення.
2) Перед оновленням ПЗ, будь ласка, переконайтеся в наявності достатнього рівня
заряду пристрою.
3) У процесі оновлення ПЗ телефон повинен бути розташований недалеко від блоку
управління.
4) Щоб отримати детальнішу інформацію, будь ласка, натисніть на іконку «Допомога»
в АРР.

Назва: Mitu (Bunny) Block Robot;
Для дітей віком: від 10 років;
Тип батареї: літій-полімерна батарея;
Вхідна напруга: 14V;
Спосіб управління: по Bluetooth;
Робоча температура: -10С - 45С;
Модель: JMJQR01IQI;
Матеріал: ABS, PC;
Ємність батареї: 18.3Wh;
Вхідний струм: 1.0A;
Тип бездротового зв’язку: Bluetooth 4.0;
Температура зберігання: -20С - 45С.

Засоби безпеки
• Не розбирайте блок управління і мотори.
• Не використовуйте пристрій поруч з джерелом високої температури, відкритого
вогню або в приміщеннях, температура в яких перевищує 60 С.
• Не допускайте виникнення короткого замикання даного пристрою.
• Не піддавайте даний пристрій механічних впливів.
• Діти віком до 10 років можуть користуватися пристроєм лише під наглядом старших.
• У комплектації даного пристрою є дрібні деталі. Діти віком до 3 років забороняється
використання даного пристрою, щоб уникнути виникнення нещасного випадку.

Пошук і усунення несправностей

Гарантія
I. Гарантійне сервісне обслуговування здійснюється відповідно до закону
про «Права споживача» і «Закону про якість продукції». В гарантійне сервісне
обслуговування входить:
1. Протягом 7 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми із «Списку
несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає причину
проблеми, після чого Ви можете повернути товар.
2. Протягом 15 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми із «Списку
несправностей», центр сервісного обслуговування Xiaomi визначає проблему, після
чого Ви можете скористатися безкоштовною заміною товару.
II. Умови, які не входять до гарантійного обслуговування
1. Завершення технічного обслуговування, падіння, недбале ставлення, зловживання,
вплив води, нещасний випадок, якщо зіпсована етикетка та маркування пристрою;
2. Термін дії гарантії минув;
3. Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах;
4. Поломки, які не відповідають «Списку несправностей» центру сервісного
обслуговування;
5. Поломки пристрою або його компонентів з «Списку несправностей», які виникли в
зв’язку з людським фактором і які перешкоджають його нормальній роботі.
III. У разі необґрунтованого повернення товару протягом 7 днів після здійснення
покупки, товар повинен відповідати «умовам необгрунтованого повернення товару»:

Якщо вам не вдається виправити несправність, на блоці управління натисніть на
кнопку скидання налаштувань.

1. Повернення товару виконується протягом 7 днів після здійснення покупки (час
відліку починається з другого дня після підписання документа про отримання товару
з 00.00 годин);
2. Заявка покупця відповідає всім відповідним законодавчим актам і правилам;
3. Вартість, зазначена в заяві покупця, повинна відповідати сплаченій за товар
грошовій суми;
4. Упаковка повинна бути в повному порядку і вміщати в себе всі комплектуючі
даного пристрою;
5. Зовнішній вигляд товару повинен бути без подряпин, потертостей, тріщин та інших
пошкоджень, що вказують на використання даного пристрою;
6. Обов’язково повинен бути в наявності гарантійний талон без будь-яких ушкоджень;
7. Втрата або пошкодження подарованих додаткових сувенірів або товарного чека
не впливає на повернення товару; втрачені або пошкоджені додаткові сувеніри
можуть бути оцінені окремо (визначається вартість сувеніра, якщо є така можливість;
якщо неможливо визначити вартість сувеніра, його ціна не може перевищувати 10%
від початкової ціни товару); в разі втрати товарного чека покупець бере на себе
відповідальність за повернення сплачених податків.

Список несправностей

IV. Інформація про вимоги при поверненні і заміну товару
Перш ніж користувач подасть заявку на повернення або заміну товару, він повинен
обговорити дане питання з фахівцем служби клієнтської підтримки та визначити, чи
відповідає описана ситуація умовам гарантійного післяпродажного обслуговування
Mitu (Bunny) Block Robot.

Компанія-замовник: ТОВ «Xiaomi Tunxun Technology»
Виробник: ТОВ «Beijing Aiqi Technology»
Дякую за вибір даного товару!
Зберігайте інструкцію відповідним чином.
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