
ФУНКЦІЯ “TRY ME”
Режим “TRY ME” встановлено тільки для демонстрації. 
При включенні  режиму “TRY ME”, музика буде грати 
впродовж 15 секунд і вимкнеться автоматично. Для 
правильного функціонування MP3 плеєра, перейдіть 
до режиму “ON”.

1) ВІДТВОРЕННЯ РАНІШЕ 
ЗАВАНТАЖЕНОЇ МУЗИКИ
• Для відтворення раніше 
завантаженої музики, 
використовуйте кнопки 
на DISCOSTAGE.
• Візьміть кабель USB (входить до комплекту), щоб з’єднати USB порт 
комп’ютера і USB порт DISCOSTAGE, який знаходиться позаду.
• Зачекайте декілька секунд, поки USB не буде успішно підключений. 
DISCOSTAGE буде розпізнано, як звичайний пристрій зберігання. Після цього 
користувач може завантажувати або видаляти музику з вбудованої пам’яті 
DISCOSTAGE.  Об’єм пам’яті DISCOSTAGE складає 128Мб.
Примітка: Кнопки на DISCOSTAGE не будуть функціонувати під час 
підключення до комп’ютера. Як тільки відключити DISCOSTAGE від 
комп’ютера, все запрацює в нормальному режимі.
Збої в роботі карти пам’яті можуть трапитися, якщо під час завантаження 
музики вимкнено струм. У таких випадках рекомендовано відформатувати 
карту пам’яті DISCOSTAGE. Попередження: після форматування всі файли на 
карті пам’яті буде видалено.
2) ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ З ЗОВНІШНЬОГО ПРИСТРОЮ
• Для підключення заднього гнізда DISCOSTAGE із зовнішнім пристроєм 
(комп’ютером, телефоном, ай подом…) використовуйте 3,5 мм кабель.
• Використовуйте надійні програми на комп’ютері, телефоні або інших 
пристроях для кращого контролю музики. В цьому режимі кнопки PLAY/STOP, 
NEXT, BACK на DISCOSTAGE працювати не будуть.

3. Встановіть кришку батарейного відсіку 
і закріпіть її гвинтом.

1. За допомогою хрестової викрутки 
(не додається до комплекту) від’єднайте 
кришку батарейного відсіку під DISCOSTAGE.

2. Дотримуючись полярності, вставте 8 
батарейок типу АА 1,5 V у батарейний 
відсік.

• Уважно прочитайте інструкцію з використання і збережіть її для наступного користування, 
оскільки вона містить важливу інформацію.
• Використання продукту малою дитиною має бути під наглядом дорослої людини.
• Не кидайте і не бийте продукт, оскільки ці дії можуть привести до внутрішніх пошкоджень 
DISCOROBO, після чого він не буде працювати.
• Не заважайте рухам DISCOROBO під час його танцю.
• Не користуйтесь роботом біля води і вогню.
Попередження: Містить дрібні деталі. Може викликати задуху. Видаліть усі 
елементи пакування до того, як дати іграшку дитині. 
• Не ковтайте жодної з деталей. Якщо проковтнули, зверніться до лікаря негайно.

Важливе попередження перед використанням:
Пластиковий демонстраційний стенд, що кріпиться до DISCOROBO та 
DISCOSTAGE, використовується тільки для демонстраційних цілей. Перед 
використанням пристрою необхідно видалити і демонстраційний стенд, і 
батарейки. Видалення демонстраційного стенду і батарейок має проводитися 
тільки дорослою людиною і з чітким дотримуванням інструкцій з цього 
посібника.

ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО СТЕНДУ З DISCOROBO
1. Натисніть кнопку, як показано на малюнку.
2. Не відпускайте кнопку, поки не дістанете DISCOROBO зі стенду.

ЯК КЕРУВАТИ DISCOROBO?
• Для запуску DISCOROBO ввімкніть кнопку включення на животику. Обличчя і руки 
робота почнуть світитися. Відтворення музики із вбудованого динаміка буде 
сигналом роботу для початку танцю. Чим потужніша музика, тим краще він танцює.
• Для вимкнення DISCOROBO  натисніть ту ж саму кнопку.

1. За допомогою хрестової викрутки (не додається 
до комплекту) від’єднайте кришку батарейного 
відсіку під животиком DISCOROBO.

Платформа – це спеціальний аксесуар, що дозволяє  DISCOROBO танцювати в 
стилі Хіп-хопу. Для використання цього аксесуару:

1. Міцно під’єднайте DISCOROBO до платформи.
2. Переверніть DISCOROBO догори ногами і поставте на платформу.
3. Увімкніть DISCOROBO та дивіться, як він виконує різні рухи.

 ПОСІБНИК 
Користувача

Будь ласка, збережіть його для наступного користування, 
оскільки він містить важливу інформацію

ЯК ЗНЯТИ ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ СТЕНД

DISCOROBO

Натисніть один раз,
щоб ввімкнути

Батарейний відсік 
DISCOROBO
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3,5 мм аудіо шнур Кабель USB

Панель керування
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ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО СТЕНДУ З DISCOSTAGE
3. Переверніть DISCOSTAGE.
4. Хрестовою викруткою (не додається до комплекту) відкрутіть гвинти (1) і (2).
5. Дістаньте демонстраційний стенд так, як показано на малюнку.

2. Дотримуючись полярності, вставте 
8 батарейок типу АА 1,5 V з обох сторін 
батарейного відсіку.

3. Встановіть кришку батарейного відсіку 
та закріпіть її гвинтом.

ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙОК

ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙОК

ПЛАТФОРМА ДЛЯ БРЕЙК-ДАНСУ

• Рекомендовано тримати робота за корпус. 
• Щоб повернути DISCOROBO до початкової позиції 
, ввімкніть його, а через 2-3 секунди вимкніть.
• Рухи DISCOROBO будуть більш ритмічними, якщо 
музика буде мати більш виразний ритм, і якщо 
робот буде знаходитися на безпосередній відстані 
від джерела музики. Будь ласка, розташовуйте 
джерело музики перед роботом, оскільки сенсори 
сприйняття знаходяться у робота спереду.
• DISCOROBO добре танцює під високоякісну музику, що має чітко виражені 
баси. Тим не менш, DISCOROBO  не буде правильно функціонувати, якщо 
немає чітко виражених басів або якщо музика надходить з пристроїв, що не 
передають їх: телефон, планшет, ноутбук тощо.
• Наявність фонового шуму може вплинути на ритмічність рухів DISCOROBO. 

• Замініть батареї, коли DISCOROBO покаже наступні символи: облич-
чя постійно блимають, рухи стають повільними, рухи не співпадають 
з ритмом.
• Вимикайте DISCOROBO якщо ви його не  використовуєте.

ANDROID / iOS / WINDOWS ДОДАТКИ 

• Додаток DISCOROBO Chat App дозволить користувачам спілкуватися з 
DISCOROBO та керувати ним. Знайдіть цей додаток у Google Play, App Store або 
Windows Store, використовуючи ключове слово “DISCOROBO Сhat”.
• Для того, щоб отримати більш детальну інформацію, будь ласка, прочитайте 
інструкцію DISCOROBO Сhat App. Інформацію про оновлення DISCOROBO Сhat 
App можна отримати на сайті TOSY: www.tosy.com
Режими роботи:
Режим 1. Режим роботи за замовчуванням, в якому DISCOROBO сприймає 
ритм і рухається в такт йому. Індикатори: руки робота не світяться.
Режим 2. Режим роботи з DISCOROBO Сhat App. У цьому режимі обидві руки 
DISCOROBO світяться. Якщо DISCOROBO успішно підключений до Додатка, то 
Ви можете спілкуватися з ним, коли вводите питання у вікно чата, або 
управляти рухами робота при виконанні інструкцій Додатка.
Важливо: 
• Якщо DISCOROBO неритмічно рухається, припиняє танок – стався збій при 
завантаженні. Перезавантажте робота і запустіть необхідний режим.
• Для того, щоб отримати якісний зв'язок з DISCOROBO, розташуйте 
смартфон/планшет біля робота.
Вимкніть беззвучний режим телефону, коли використовуєте 
Додаток.

ТАКТИЛЬНІ СЕНСОРИ

ПАРНЕ СПІЛКУВАННЯ

ВЗАЄМОДІЯ З ПДК

Розташуйте два DISCOROBO один навпроти іншого, і вони почнуть синхронно 
розмовляти і танцювати, передаючи інфрачервоні сигнали. Якщо роз’єднати 
роботів, вони перестануть розмовляти і повернуться до режиму за умовчанням.

DISCOROBO реагує на сигнали деяких телевізійних пультів 
дистанційного керування (рекомендовано використовувати 
пульти Sony, Samsung, LG, Panasonic). Натискайте на кнопки з 1 
по 9 та дивіться на кумедні реакції робота.

DISCOROBO обладнаний тактильними сенсорами: одним на спині, а інший 
в районі серця. Коли DISCOROBO ввімкнено, і Ви торкаєтесь до одного з сенсорів, 
робот починає робити рухи або говорити у довільному порядку.

DISCOROBO
У виняткових випадках батарейки можуть потекти, що може стати причиною пошкодження 
вашого продукту. Щоб уникнути такої ситуації:
• Не намагайтеся перезарядити звичайні батарейки, що не перезаряджаються.
• Не встановлюйте одночасно елементи живлення різних типів, не використовуйте нові 
батарейки разом з тими, що вже були у використанні.
• Дозволено використання лише батарейок зазначеного в інструкції типу.
• Встановлюйте батарейки згідно полярності.
• Обов’язково вилучайте з іграшки використані батарейки.
• Не допускайте короткого замкнення клем живлення.
• Вилучайте елементи живлення з іграшки на весь час, коли не користуєтесь нею.
• Заміну та встановлення батарейок має бути виконано лише дорослою людиною. 
• Не встановлюйте акумуляторні батарейки.
• Не кидайте батарейки у вогонь.
• Не використовуйте одночасно алкалінові, звичайні та акумуляторні елементи живлення.
• Будь ласка, пам’ятайте, що батарейки потрібно зберігати якомога далі від малих дітей, 
так як вони можуть їх легко проковтнути. Якщо Ви вважаєте, що дитина проковтнула 
батарейку, зверніться до лікаря.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БАТАРЕЙКАМИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Принцип роботи полягає у двох наступних умовах:
1. Цей пристрій не може викликати недопустимих перешкод.
2. Цей пристрій не повинен приймати будь-які перешкоди, які надходять, в тому числі ті, які можуть 
викликати небажану діяльність.
Цей пристрій  виробляє, використовує та поширює радіохвильову енергію. Якщо пристрій 
встановлено неправильно або ним користуються не згідно інструкцій, то це може викликати 
перешкоди для радіотрансляції. Тим не менш, це не дає гарантії, що перешкоди не можуть 
виникнути і при правильному встановленні. У випадках, коли даний прилад викликає теле- або 
радіоперешкоди, які можна помітити під час його включення або виключення, ми рекомендуємо 
наступні заходи:
• Перемістіть приймальну антену.
• Збільшіть відстань між приладом та приймачем.
• Приєднайте прилад до іншого електричного ланцюга, відмінного від приєднаного до приймача.
• Проконсультуйтесь з дилером або радіо/телетехніком.
• Батарейки необхідно замінити, якщо у DISCOROBO починає блимати обличчя, сповільнюється 
ритм рухів, рухи не відповідають ритму музики.
• Необхідно вимикати DISCOROBO, якщо він не використовується.
• Якість відтворюваної музики через влаштований динамік залежить від її гучності та ступеня 
зарядженості батарейок.
• Самостійно завантажені аудіо файли можуть мати різний формат та різний діапазон гучності. 
Перш ніж завантажити файли, відрегулюйте рівень гучності кожного трека.
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