
INSTRUKCJA OBSŁUGI



Przed	użyciem	zabawki	przeczytaj	wszystkie	
informacje	bezpieczeństwa	oraz	instrukcje	
użytkowania,	 aby	 uniknąć	 uszkodzenia	
ciała	lub	mienia.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA
Tylko	użytkowanie	zgodne	z	instrukcją	pozwala	na	właściwe	
i	celowe	korzystanie	z	zabawki.	
Zabawka	nie	jest	odpowiednia	dla	dzieci	poniżej 5 roku życia.

OSTRZEŻENIE:	 Zabrania	 się	 demontowa-
nia	obudowy	Robotów	i	wyjmowania	baterii	
litowej.	 Niestosowanie	 się	 do	 tych	 zasad	
może	przyczyniać	się	do	uszkodzenia	ciała	
lub	mienia.	Robot	 nie	 zawiera	 części	 do	
samodzielnej	naprawy.

OSTRZEŻENIE:
RYZYKO ZADŁAWIENIA 
– uwaga na drobne 
elementy.



I. Pojęcia użyte w instrukcji:

•	 Robot	–	to	Robot	edukacyjny	Dash	i/lub	Robot	edukacyjny	Dot;
•	 Akcesoria	–	to	każde	z	akcesoriów	do	Robota	wyprodukowane	przez	Producenta	

(np.	łączniki	do	klocków	lego,	cymbałki,	wyrzutnia,	podstawa	pod	smartfona	i	inne);
•	 Użytkownik	–	każda	osoba,	która	używa	Robota	lub	Akcesoriów;
•	 Producent	–	to	firma	Wonder	Workshop	Inc.	zarejestrowana	pod	adresem	2121	S.	El	

Camino	Real,	San	Mateo,	CA	94403,	USA.;
•	 Dystrybutor	–	to	firma	Wonder	Polska	Sp.	z	o.o.
•	 Sprzedawca	–	to	każda	firma	sprzedająca	Robota	i	Akcesoria	na	terenie	Polski.

II. Ostrzeżenia:

1. Ostrzeżenie przed drobnymi elementami 

•	 Robot,	a	zwłaszcza	Akcesoria	zawierają	małe	części	(w	tym	małe	piłeczki	będące	ele-
mentem	jednego	z	Akcesoriów	–	wyrzutni),	które	połknięte	przez	małe	dzieci	lub	zwierzęta	
domowe	mogą	spowodować	u	nich	zadławienie,	dlatego	unikaj	ich	kontaktu	z	zabawką.	

•	 Jeśli	Twój	Robot	się	zepsuł,	zbierz	natychmiast	wszystkie	jego	części	i	schowaj	
w	bezpiecznym	miejscu,	z	dala	od	małych	dzieci.

2.  Ostrzeżenie przed migającym światłem

Zabawka	nie	jest	przeznaczona	dla	osób	cierpiących	na	epilepsję,	nagłą	utratę	przytom-
ności	lub	przemęczenie	oczu.	Niektóre	osoby	narażone	na	działanie	migającego	światła	
lub	 pewnych	 jego	 naturalnych	 kombinacji	 (np.	 gra	 w	 gry	 komputerowe,	 oglądanie	 tv)	
mogą	doznać	ataku	padaczkowego	lub	utraty	przytomności.	Takie	przypadłości	mogą	
wystąpić	również	u	osób,	u	których	nigdy	wcześniej	nie	rozpoznano	padaczki,	lub	które	
nigdy	wcześniej	nie	doznały	ataków	padaczkowych.	Jeżeli	u	Użytkownika	 (lub	kogoś	
z	 jego	 rodziny)	wystąpiły	 kiedykolwiek	objawy	padaczki	 (ataki	 padaczkowe	 lub	nagłe	
utraty	przytomności)	spowodowane	migotaniem	światła,	przed	rozpoczęciem	zabawy	
z	Robotami	należy	zasięgnąć	porady	lekarza.	Zaprzestań	korzystania	z	Robota	i	skon-
sultuj	się	z	lekarzem,	jeśli	doświadczysz:	bólu	głowy,	utraty	przytomności,	ataku	epilepsji	
(padaczki),	drgawek,	tików	oka	lub	tików	(przykurczów)	mięśniowych,	utraty	świadomości,	
ruchów	mimowolnych	lub	dezorientacji.	By	zmniejszyć	ryzyko	bólu	głowy,	utraty	przytom-
ności,	epilepsji	i	przemęczenia	oczu,	unikaj	długotrwałego	użytkowania.



3. Ostrzeżenia dotyczące baterii

•	 Twój	 Robot	 zawiera	 baterię	 litową,	 która	 jest	 bardzo	 niebezpieczna	 i	 może	
spowodować	 poważne	 uszkodzenia	 ciała	 i	 mienia.	 Dlatego	 zabrania	 się	 jej	
wyjmowania,	użytkowana	w	sposób	niezgodny	z	przeznaczeniem	urządzenia	
oraz	sprzecznie	z		zaleceniami	instrukcji.

•	 Połknięcie	 baterii	 litowej	 może	 być	 śmiertelne	 lub	 spowodować	 trwałe	 urazy.	
W	przypadku	podejrzenia	połknięcia	baterii,	 należy	natychmiast	 zgłosić	się	do	
lekarza.

•	 W	przypadku	wycieku	z	baterii,	unikaj	kontaktu	ze	skórą	i	oczami.	W	przypad-
ku	kontaktu	substancji	z	oczami,	spłucz	obficie	zimną	wodą	i	skontaktuj	się	
z	lekarzem.

•	 Jeśli	w	trakcie	ładowania	Robota	dostrzeżesz	podejrzany	zapach,	dźwięk	lub	dym	
wokół	Robota,	natychmiast	odłącz	go	od	zasilania	i	wyłącz	wszelkie	źródła	ciepła	
i	ognia.	Wydzielający	się	gaz	może	spowodować	pożar	lub	eksplozję.	Ładowanie	
Robota	powinno	odbywać	się	tylko	pod	nadzorem	osoby	dorosłej.

•	 Jako	Użytkownik	masz	obowiązek	upewnić	się,	że	bateria	jest	prawidłowo	używana	
(ładowanie,	odłączenie	od	ładowania,	przechowywanie,	itp.)	Producent	i	Dystrybutor	
nie	 odpowiadają	 za	 uszkodzenia	 na	 ciele	 i	 mieniu	 związane	 z	 użyciem	 baterii	
litowej.

III. Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Użytkowanie i przechowywanie Robota

•	 Temperatura	użytkowania:	od	0	do	30˚C.
•	 Nie	 zaleca	 się	 użytkowania	powyżej	wskazanej	 temperatury,	 gdyż	 zwiększa	 to	

ryzyko	pożaru.
•	 Nie	używaj	Robota,	jeśli	jest	zepsuty	a	bateria	wyjęta	lub	jakkolwiek	narażona	na	

działanie	czynników	zewnętrznych.	Nigdy	nie	dotykaj	płynnej	substancji	z	baterii	
i	nie	krzyżuj	przewodów	przy	baterii,	aby	uniknąć	poparzenia,	porażenia	prądem	
lub	pożaru.

•	 Nie	próbuj	demontować,	przebijać,	deformować,	ani	naprawiać	swojego	Robota.	
Może	to	narazić	baterie	i	przewody	na	uszkodzenia,	a	ponadto	jest	to	sprzeczne	
z	instrukcją	i	może	spowodować	uszkodzenia	ciała	i	mienia.

•	 Nie	umieszczaj	 na	Robocie	ciężkich	przedmiotów.	Może	 to	 spowodować	zep-
sucie	Robota	lub	narazić	baterie	i	przewody	na	uszkodzenia.

•	 Nie	próbuj	czyścić	swojego	Robota	rozpuszczalnikiem,	alkoholem,	ani	żadnymi	innymi	
łatwopalnymi	płynami.	Może	to	spowodować	zniszczenie	Robota	lub	wywołać	pożar.

•	 Unikaj	kontaktu	Robota	z	wodą.	Może	to	spowodować	jego	zniszczenie.
•	 Nie	umieszczaj	Robota	w	mikrofalówce	ani	w	pojemniku	pod	ciśnieniem.	Może	

to	wywołać	pożar	lub	spowodować	wybuch	baterii.



2. Ładowanie Robota

•	 Robota	ładuj	pod	nadzorem	rodziców,	używając	dołączonego	kabla	USB.
•	 Upewnij	się,	że	kabel	zasilający,	wtyczka	i	izolacja	zasilacza	nie	są	uszkodzone.	W	przypadku	

stwierdzenia	uszkodzeń,	nie	używaj	zasilacza	do	czasu	jego	naprawy.	
•	 Nie	ładuj	Robota	w	pobliżu	łatwopalnych	materiałów	i	powierzchni	(np.	drewniana	

podłoga,	dywan,	itp.),	ani	na	powierzchniach	przewodzących	prąd.
•	 Nie	zostawiaj	Robota	w	trakcie	ładowania	bez	nadzoru.
•	 Odłącz	kabel	USB,	gdy	ładowanie	się	ukończy.
•	 Nigdy	nie	ładuj	gorącego	urządzenia.
•	 Nie	przykrywaj	Robota	w	trakcie	ładowania.
•	 Ładuj	Robota	w	temperaturze	między	0	a	30˚C.

IV. Prawa autorskie, informacje o Producencie, dodatkowe wymogi

1. Prawa autorskie, zarejestrowane znaki towarowe i licencje

Prawa	autorskie	©	2014	Wonder	WorkshopTM	Inc.	Wszelkie	prawa	zastrzeżone.	Zgło-
szony	do	opatentowania.	Całkowite	 lub	częściowe	kopiowanie	 lub	przekazywanie	ma-
teriałów	 w	 jakikolwiek	 sposób,	 bez	 uprzedniej	 zgody	 Wonder	 WorkshopTM	 Inc.,	 jest	
surowo	 zabronione.Wonder	 WorkshopTM,	 logo	 Wonder	 WorkshopTM,	 logo	 Wonder,	
DASHTM	 i	 DOTTM,	 są	 znakami	 towarowymi	Wonder	WorkshopTM	 Inc.	Wszelkie	 inne	
znaki	 towarowe	użyte	w	tym	przewodniku	są	własnością	odpowiednich	firm,	z	którymi	
są	powiązane.

Niektóre	elementy	firmware’u	zawierają	licencjonowane	i	chronione	prawami	autorskimi	obiekty	
lub	pliki	wykonywalne	od	innych	firm.	Oprogramowanie	innych	firm	jest	licencjonowane	użytkow-
nikowi	na	podstawie	warunków	odpowiedniej	umowy	licencyjnej	danej	firmy.

Wonder	WorkshopTM	Inc.	udziela	Użytkownikowi	niewyłącznej	i	niezbywalnej	licencji	do	
używania	oprogramowania	chronionego	prawem	autorskim	udostępnionego	wraz	z	Pro-
duktem	(dalej:	„Firmware”).	Licencja	udzielona	jest	wyłącznie	na	Firmware	wbudowany	
w	Produkt	 i	wyłącznie	na	użytkowanie	niekomercyjne.	Zabronione	 jest	 kopiowanie	 lub	
modyfikowanie	Firmware’u.	Użytkownik	zgadza	się	chronić	tajemnicę	handlową	zawartą	
w	Firmware.	W	szczególności	Użytkownik	ani	żadna	Osoba	Trzecia	nie	może:	demon-
tować,	dekompilować	i	rozkładać	konstrukcji	Firmware’u,	ani	zezwalać	Osobom	Trzecim	
na	ww.	czynności.	Wonder	Workshop	Inc.	zastrzega	sobie	wszelkie	prawa	i	licencje	do	
Firmware’u,	wybiegające	poza	zakres	tej	umowy	licencyjnej.



2. Informacje o Producencie

Wonder	Workshop,	Inc.
2121	S.	El	Camino	Real,	11	Floor
San	Mateo,	CA	94403
USA

Strona	www:	makewonder.com,	email:	support@makewonder.com

Wonder	WorkshopTM	zastrzega	sobie	prawo	do	poprawiania	 i	ulepszania	wyglądu	produktu,	
oprogramowania	aplikacji	i/lub	instrukcji	obsługi,	bez	konieczności	informowania	użytkowników.

Projekt:	Kalifornia.	Produkcja:	Chiny.

3. Informacje o Dystrybutorze

Wonder	Polska	sp.	z	o.o.
Ul.	Augusta	Kordeckiego	47
60-144	Poznań

Strona	www:	makewonder.pl,	strona	sklepu	internetowego:	www.wonderpolska.pl
Email:	pomoc@wonderpolska.pl

4. Dodatkowe wymogi i zgodność z przepisami

Zgodność z przepisami UE
Zabawka	spełnia	wymogi	dyrektywy	Unii	Europejskiej	w	sprawie	bezpieczeństwa	zabawek	
(Dyrektywa	2009/48/WE),	w	tym	przede	wszystkim	posiada	oznakowanie	CE.	Dystrybutor	
dysponuje	Deklaracjami	Zgodności	sprzedawanych	produktów.

 Recykling i Dyrektywa WEEE
Utylizacja	 Robotów	 powinna	 nastąpić	 zgodnie	 z	 lokalnymi	 i	 państwowymi	 przepisa-
mi	prawa	dotyczącymi	wywozu	odpadów	(jeśli	 takie	obowiązują),	w	tym	regulujących	
kwestię	recyklingu	odpadów	elektrycznych	i	elektronicznych,	np.	Dyrektywa	UE	WEEE.

Kalifornia - Propozycja 65 Ostrzeżenia
TEN	PRODUKT	ZAWIERA	CHEMIKALIA,	KTÓRE	W	STANIE	KALIFORNIA	SĄ	UZNANE	
ZA:	POWODUJĄCE	RAKA,	USZKODZENIA	PŁODU	LUB	 INNE	SZKODY	DLA	UKŁADU	
ROZRODCZEGO.



Zgodność z przepisami FCC (Federalnej Komisji Łączności)
Niniejsze	urządzenie	spełnia	wymagania	zawarte	w	części	15	przepisów	FCC.	Użytkowanie	
urządzenia	podlega	następującymi	warunkom:	(1)	urządzenie	nie	może	powodować	szko-
dliwych	zakłóceń;	oraz	(2)	urządzenie	musi	przyjąć	wszelkie	zakłócenia,	w	tym	takie,	które	
mogą	spowodować	niepożądane	działanie.

Ostrzeżenie	 FCC:	Przepisy	 FCC	wymagają,	 aby	 użytkownik	 był	 informowany,	 iż	 jakie-
kolwiek	zmiany	lub	modyfikacje	dokonane	w	tym	urządzeniu,	które	nie	są	zatwierdzone	
przez	producenta,	mogą	wiązać	się	z	anulowaniem	uprawnień	użytkownika	do	korzysta-
nia	z	urządzenia.

To	urządzenie	zostało	przetestowane	 i	uznane	za	zgodne	z	ograniczeniami	dotyczącymi	
urządzeń	cyfrowych	Klasy	B	na	podstawie	 części	 15	przepisów	FCC.	Powyższe	normy	
zostały	 opracowane	 z	 myślą	 o	 zapewnieniu	 odpowiedniej	 ochrony	 przed	 szkodliwymi	
zakłóceniami	 mogącymi	 wystąpić	 w	 instalacjach	 mieszkalnych.	 Niniejsze	 urządzenie	
wytwarza,	wykorzystuje	i	może	emitować	energię	o	częstotliwości	radiowej.	Jeżeli	nie	jest	
ono	 zainstalowane	 i	 użytkowane	 zgodnie	 z	 instrukcjami,	 może	 powodować	 zakłócenia	
odbioru	radiowego	i	telewizyjnego.	Nie	można	jednak	zagwarantować,	że	zakłócenia	nie	
wystąpią	w	danej	instalacji.

Jeżeli	 urządzenie	 powoduje	 szkodliwe	 zakłócenia	 odbioru	 radiowego	 lub	 telewizyjnego,	
które	można	wykryć,	wyłączając	i	włączając	urządzenie,	zaleca	się	wyeliminowanie	takich	
zakłóceń	przez	podjęcie	następujących	działań:

•	 Przestawienie	lub	przemieszczenie	anteny	odbiorczej.
•	 Zwiększenie	odstępu	pomiędzy	sprzętem	a	odbiornikiem.
•	 Podłączenie	sprzętu	do	gniazdka	w	obwodzie	innym,	niż	ten,	do	którego	podłąc-

zono	odbiornik.
•	 W	celu	uzyskania	pomocy	należy	skontaktować	się	ze	sprzedawcą	lub	doświadc-

zonym	technikiem	radiowo-telewizyjnym.

Zgodność z przepisami DoC Kanada
Niniejsze	urządzenie	 jest	zgodne	ze	zwolnionymi	z	 licencji	normami	RSS-210	 Industry	Cana-
da.	 Użytkowanie	 urządzenia	 podlega	 następującymi	 warunkom:	 (1)	 urządzenie	 nie	 może	
powodować	zakłóceń;	oraz	(2)	urządzenie	musi	przyjąć	wszelkie	zakłócenia,	w	tym	takie,	które	
mogą	spowodować	niepożądane	działanie	urządzenia.



www.wonderpolska.pl

www.makewonder.pl


