
Autíčko Pro-Bot
Návod na použitie

#SE EL00535#S



Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie.
TIP: Pred prvým použitím vložte batérie.
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1. Dôležité informácie
•  Pred použitím si pozorne prečítajte inštrukcie a uschovajte tento návod na budúce použitie.
•  Nedovoľte, aby sa zariadenie dostalo do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.
•  Čistenie zariadenia môže vykonávať jedine dospelá osoba.
•  Uistite sa, že je zariadenie pred začatím čistenia vypnuté.
•  Na čistenie zariadenia použite jemnú navlhčenú handričku.
•  V prípade elektrostatického výboja sa môže stať, že Pro-Bot nebude pracovať správne. Resetujete ho 

vsunutím kancelárskej spinky do otvoru v blízkosti vypínača ON/OFF.
•  Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo teplu.
•  Autíčko Pro-Bot pravidelne kontrolujte. Ak dôjde k poškodeniu krytu alebo funkčnosti, autíčko 

nepoužívajte, kým nebude opravené.
•  Skladujte pri izbovej teplote.

2. Pokyny na používanie batérií
•  Autíčko Pro-Bot vyžaduje záložnú batériu C2032 (súčasť balenia). Batéria sa musí vymeniť aspoň 

raz do roka. Ak nechávate autíčko pravidelne vybité, musí sa vymieňať častejšie.
•  Keď bude potrebné batérie vymeniť, na displeji autíčka sa zobrazí správa a zároveň 

vás na to upozorní aj zvukový signál.
•  Používajte len výrobcom stanovený typ batérie.
•  Neskratujte kontakty v otvore na batérie.
•  Použité batérie zlikvidujte v súlade so zákonom o odpadoch.
•  Nabíjateľné batérie smú nabíjať iba dospelí.
•  Manuálne skontrolujte nabíjací vstup v spodnej časti autíčka, či nedošlo k jeho poškodeniu. V prípade 

poškodenia nesmiete autíčko ani nabíjačku použiť.
•  Nikdy nenabíjajte batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie.
•  Batérie vkladajte do otvoru na batérie so správnou polaritou.
•  Staré alebo vybité batérie vymeňte.

3. Nabíjanie autíčka Pro-Bot
•  USB kábel zasuňte do nabíjacieho vstupu v spodnej časti autíčka Pro-Bot. 
•  Opačný koniec zastrčte do USB vstupu počítača alebo notebooku, prípadne USB nabíjačky.
•  Ak máte nabíjaciu stanicu pre Pro-Bot, zapojte do nej autíčko Pro-Bot a pripojte napájací kábel.
•  Rozsvietené zelené LED svetlo v pravom svetlomete autíčka signalizuje nabíjanie. Keď zhasne, 

znamená to, že autíčko Pro-Bot je plne nabité.
•  Nabíjanie úplne vybitého autíčka Pro-Bot môže trvať aj 2 hodiny.
•  Plne nabité autíčko Pro-Bot vydrží pri bežnom používaní približne 8 hodín. V prípade intenzívneho 

používania okolo 2 hodín. 
•  Životnosť batérie predĺžite, ak ju začnete nabíjať ešte pred jej úplným vybitím.
•  Ak nebudete autíčko Pro-Bot dlhšie používať, plne ho nabite. Dôrazne odporúčame nabíjať autíčko 

Pro-Bot aspoň raz za 6 mesiacov.

4. Vkladanie a výmena batérií
•  Pred prvým použitím autíčko Pro-Bot plne nabite, a to ešte pred 

vložením záložnej batérie.
•  Presvedčte sa, že tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ je v polohe OFF.
•  Kryt otvoru na záložnú batériu otvorte skrutkovačom.
•  Novú záložnú batériu C2032 vložte pólom + nahor.
•  Zatvorte kryt otvoru na záložnú batériu.
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5. Spoznajte svoj Pro-Bot

6. Základy programovania Pro-Bot
V programovacom jazyku ako je Logo (program sekvencie príkazov), sa kroky vykonávajú
v zadanom poradí. Pri autíčku Pro-Bot môžete rovnako ako pri populárnej včielke Bee-Bot
naprogramovať jednoduché kroky pomocou štyroch tlačidiel – vpred, vzad, vpravo a vľavo.
Výhodou autíčka Pro-Bot je, že zložitejšie programovacie sekvencie môžete vytvoriť aj bez 
ďalších tlačidiel. 
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smerové tlačidlá otvor na pero

svetelný 
senzor
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Predvolené sú tlačidlá        a       . Ak ich stlačíte, autíčko sa bude pohybovať vpred alebo vzad. Dĺžka 
jedného kroku je 25 cm. Ak zvolíte tlačidlo        alebo       , otočí sa o 90° doľava alebo doprava. Do pamäte
môžete zadať až 200 krokov, čo umožňuje vytvárať dlhšie a zložitejšie programovacie sekvencie. 

Vyskúšajte si jednoduché programovanie 
Zadajte nasledujúce kroky v poradí:                                                   . Potom stlačte tlačidlo        . 
Autíčko Pro-Bot opíše štvorec s dĺžkou strany 25 cm. 

Zadané príkazy sa zobrazia v skrátenej podobe na displeji autíčka Pro-Bot nasledovne:

 Vpred Fd  Vzad Bk (*)

 Otočiť doprava Rt  Otočiť doľava Lt

 Zopakovať Rpt  Pauza Ps
(* Poznámka: Staršia verzia autíčka Pro-Bot využívala na označenie kroku Vzad skratku Bd.)

TIP: Ak potrebujete Pro-Bot zastaviť v priebehu vykonávanie zadaných príkazov, stlačte znova tlačidlo        .

7.  Ako upraviť zadaný algoritmus 
(postupnosť zadaných príkazov)

Jednou z predností Pro-Bot je možnosť zmeniť už zadaný algoritmus, resp. zadané príkazy, pomocou 
zabudovaného LCD displeja. Na pohyb kurzora medzi jednotlivými už zadanými príkazmi použite tlačidlá 
HORE/DOLU. 

Ak chcete vložiť nový príkaz medzi dva existujúce príkazy, nastavte kurzor na príkaz, za ktorým chcete 
vložiť nový príkaz, a jednoducho ho zadajte. 

TIP: Ak potrebujete vložiť nový príkaz pred prvý príkaz v postupnosti, presuňte kurzor na začiatok 
postupnosti príkazov (nad prvý príkaz).

Ak chcete niektorý z príkazov vymazať, nastavte kurzor na daný príkaz a stlačte          . 

TIP: Ak chcete vymazať celú postupnosť príkazov alebo preddefinované algoritmy, podržte tlačidlo   
3 sekundy a vyberte si možnosť z ponúknutého zoznamu (Clr Main – vymažete algoritmus, ktorý bol zadaný 
ako posledný, Clr Proc – vymažete zvolený preddefinovaný algoritmus, Clr All – vymažete algoritmus, ktorý bol zadaný
ako posledný a tiež zvolený preddefinovaný algoritmus). Svoju voľbu potvrďte stlačením tlačidla          .

8. Opakovanie cyklu príkazov
Pro-Bot musí napríklad pri kreslení štvorca urobiť 8 úkonov. Zadať algoritmus s 8 príkazmi je však neefektívne.
Potrebujeme, aby Pro-Bot nakreslil jednu stranu štvorca a potom sa otočil o 90° – a to 4-krát. Stačí len 
naprogramovať, aby sa tieto dva príkazy (krok vpred a otočenie doprava o 90°) zopakovali 4-krát. 

Použite tlačidlo          , potom stlačte tlačidlo        na numerickej klávesnici (znamená počet opakovaní), 
potom zoznam príkazov        a       , nakoniec tlačidlo           na ukončenie sekvencie príkazov. Pro-Bot 
zopakuje všetky príkazy toľkokrát, koľkokrát ich zadáte.
V prípade štvorca s dĺžkou strany 25 cm naprogramujete príkazy v poradí: 

Zmeny sa objavia aj na LCD displeji autíčka. Je to efektívne minimalizovanie počtu potrebných príkazov. 

TIP: Ak po príkaze           nezadáte žiadne číslo, cyklus príkazov sa zopakuje až 255-krát. 
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9. Rozdielne dĺžky krokov a veľkosti uhlov
Veľkou výhodou autíčka Pro-Bot je, že sa neobmedzuje iba na kroky s dĺžkou 25 cm a 90-stupňové 
uhly. Autíčko dokáže na jeden krok prejsť akúkoľvek zadanú vzdialenosť a otočiť sa o počet stupňov, 
ktoré zadáte do príkazu. Ak chcete zvoliť inú dĺžku strany a iný uhol, použite príkazy, ktoré už poznáte, 
a na koniec pridajte dĺžku kroku v centimetroch alebo veľkosť uhla otočenia. 

Ak chcete, aby sa Pro-Bot posunul v rámci jedného kroku o 37 cm dopredu, zadajte: 
Ak chcete, aby sa autíčko otočilo o 30° doľava, zadajte: 
 
Pomocou číselných tlačidiel a funkcie opakovania cyklu môžeme vytvoriť aj zložitejšie algoritmy, 
napríklad pravidelné mnohouholníky so stranou dlhou 5 cm.

Napríklad:

 –  Trojuholník 

 –  Päťuholník 

 –  Šesťuholník 

 –  Osemuholník 

 –  Kružnica (približná) 

TIP: Ak potrebujete zistiť, o koľko stupňov sa musí Pro-Bot obrátiť, vydeľte 360 počtom strán daného
geometrického útvaru. Napríklad pri deväťuholníku sa musí pri každom kroku otočiť o 40° (360 : 9 = 40). 

10. Ako používať otvor na pero
Autíčko Pro-Bot má otvor na pero, vďaka ktorému môžete geometrické tvary aj „oživiť“. Stačí len vložiť 
do otvoru pero, prípadne fixku. Pero otočením páčky v smere hodinových ručičiek pevnejšie prichyťte 
a mierne ho pritlačte na povrch. Uistite sa, že pod autíčkom je vhodný papier na písanie – nepokrčený 
a nepoškodený.

11. Čo sú to algoritmy (označené ako Proc)?
Logo je „procedurálny jazyk“, čo znamená, že nadradený algoritmus môže vyvolať „sekundárne algoritmy“,
pričom každý má naprogramovanú nejakú špeciálnu funkciu. Napríklad jeden môže kresliť list rastliny, 
iný lupene, ďalší stonku. 

Nadradený algoritmus prostredníctvom sekundárnych algoritmov zabezpečuje nakreslenie celej rastliny. 
Pro-Bot presne toto dokáže. Každá skupina žiakov tak môže zadať sekundárny algoritmus a nadradený 
algoritmus ich zlúči do jedného celku.

Pro-Bot má niekoľko typov už preddefinovaných algoritmov. Sú očíslované od 1 do 39. Algoritmy 1 až 32
si môžete zadefinovať podľa potreby, 33 až 37 sú určené pre senzory a 38 až 40 sú predvolené, nedajú 
sa editovať. Algoritmy 33 až 40 sa na LCD displeji zobrazujú inak ako algoritmy od 1 do 32: 
 –  33 FRONT: predný dotykový senzor spustený
 –  34 REAR: zadný dotykový senzor spustený
 –  35 DARK: svetelný senzor prechádza zo svetla do tmy
 –  36 LIGHT: svetelný senzor prechádza z tmy do svetla
 –  37 SOUND: zvukový senzor spustený
 –  38 HEXGN: nakresliť šesťuholník – jednotlivé kroky algoritmu nie sú zobrazené
 –  39 DIAMND: nakresliť kosoštvorec – jednotlivé kroky algoritmu nie sú zobrazené
 –  40 FLOWER:  nakresliť osem kosoštvorcov pomocou Proc 39 – jednotlivé kroky algoritmu 

nie sú zobrazené
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12. Algoritmy označené ako Proc a ich využívanie
Ak chcete pri programovaní využiť aj niektorý z preddefinovaných postupov, stlačte tlačidlo           a číslo 
daného algoritmu. Napríklad, ak chcete nakresliť šesťuholník, použite kombináciu tlačidiel:                      .

V nasledujúcom príklade je zadané nakreslenie jednoduchého kvetu (nadradený algoritmus), pričom 
na jeho realizáciu budú použité sekundárne algoritmy – Algoritmus 1 (lupeň), Algoritmus 2 (polovica 
lupeňa). 

 Nadradený Algoritmus 1 Algoritmus 2
 Rpt 6 [ Proc 2 Rpt 10 [
 Proc 1 Lt 120 Fd 1
 ] Proc 2 Lt 6
  Lt 60 ]

13.  Algoritmy – ich definovanie a upravovanie
Ak chcete vytvoriť nový algoritmus, stlačte           a kurzorom prejdite na <New Proc>. Potom stlačte          .
Zobrazí sa zoznam algoritmov od Proc 1 do Proc 32 a algoritmy pre senzory. Zadefinovať môžete iba niektorý
z algoritmov Proc 1 až Proc 32. Algoritmy Proc 33 a vyššie sa nedajú editovať, sú preddefinované. 
Kurzorom sa presuňte na číslo vybraného algoritmu a stlačte tlačidlo          . Na hornom riadku sa zobrazí
označenie algoritmu, napr. Proc 3. Následne môžete zadávať príkazy. Po ukončení zadávania príkazov 
zvoľte tlačidlo          . 

Ak potrebujete zadaný algoritmus zmeniť, stlačte           a pomocou kurzora zvoľte <Edt Proc>. Vyberte 
algoritmus, ktorý chcete editovať, a opäť stlačte          . Zobrazí sa zoznam príkazov, ktoré môžete 
upravovať. Po skončení potvrďte tlačidlom          . 

TIP: Ak chcete v rámci daného algoritmu zmeniť všetky kroky, zvoľte radšej funkciu <New Proc>, 
nie <Edt Proc>. Všetky predchádzajúce príkazy sa vymažú. Funkcia <Edt Proc> je vhodná, 
ak chcete urobiť len čiastočné zmeny. 

14. Tlačidlo MENU
Použitím tlačidla MENU získate prístup k ďalším funkciám, ktoré autíčko Pro-Bot ponúka. Napríklad 
môžete do svojho algoritmu pridať špeciálne príkazy, vybrať rôzne konfiguračné nastavenia a pod. 

Funkciu MENU si nastavíte stlačením tlačidla           nad LCD displejom. Po stlačení sa zobrazí zoznam 
ďalších funkcií. Prvou je funkcia <Back>, stlačením tohto tlačidla sa vrátite späť. Medzi jednotlivými 
položkami menu sa pohybujete tlačidlami HORE/DOLU. Položka, ktorú máte aktuálne zvolenú, je vysvietená
a stačí stlačiť           a dostanete sa k jej funkciám. 

MENU obsahuje nasledovné položky: 
   Back Krok späť o jednu úroveň
   New Proc
  • <Select> Zadanie príkazov do prázdnych algoritmov Proc 1 až Proc 32
   Edit Proc
  • <Select> Editovanie algoritmov Proc 1 až Proc 32
   Config
  • Units
      ° Cm Jednotky v centimetroch (cm)
      ° Pro-Bot Jednotky v dĺžke Pro-Bot (rozumie sa dĺžka autíčka)
  • End of Cmd
      ° Beep on/off Aktivovať zvukový signál po príkazoch
      ° Pause on/off Aktivovať pauzu po príkazoch



8

   Sensors
  • Touch on/off Aktivovať oba dotykové senzory
  • Sound on/off Aktivovať zvukový senzor
  • Light on/off Aktivovať svetelný senzor
   Clear
  • Clr Main Vymazať iba hlavné procedúry
  • Clr Proc Vymazať špecifikovaný postup/algoritmus
  • Clr All Vymazať celý program

15. MENU špeciálnych príkazov
Stlačte tlačidlo           a podržte ho jeden a pol sekundy. Zobrazí sa MENU špeciálnych príkazov. 
Pomocou tlačidiel HORE/DOLU vyberte požadovaný príkaz a potvrďte tlačidlom          . 

MENU špeciálnych príkazov obsahuje nasledovné položky: 
 –  LIGHT ON:  Zapína svetla počas jazdy autíčka Pro-Bot.
 –  LIGHT OFF:  Vypína svetlá na autíčku Pro-Bot.
 –  SOUND 1:  Prehrať zvuk: „Zapnuté“.
 –  SOUND 2:  Prehrať zvuk: „Stlačiť tlačidlo“.
 –  SOUND 3:  Prehrať zvuk: „Klaksón na aute“.
 –  SOUND 4:  Prehrať zvuk: „Presun dát“.
 –  SOUND 5:  Prehrať zvuk: „Presun dát kompletný“.
 –  SOUND 6:  Prehrať zvuk: „Chyba“.
 –  SOUND 7:  Prehrať zvuk: „Stoj“.
 –  PEN UP:   Špeciálny príkaz, ktorý nemá žiadny význam, ale zabezpečuje kompatibilitu s Probotix.

(Dostupný SW pre PC sa dá zakúpiť.)

 –  PEN DOWN:   Špeciálny príkaz, ktorý nemá žiadny význam, ale zabezpečuje kompatibilitu s Probotix.
(Dostupný SW pre PC sa dá zakúpiť.)

16. Využívanie senzorov
Autíčko Pro-Bot má zabudované štyri senzory. Prv ako ich začnete používať, musíte ich aktivovať, 
resp. vybrať si ten, ktorý chcete použiť, a označiť ho ON. 

Pre senzory sa nemusia tvoriť zložité algoritmy, aktivujú sa hneď, ako je daný senzor zapnutý. Z výroby 
sú senzory automaticky nastavené ako vypnuté OFF. Ak ich chcete aktivovať, postupujte nasledovne: 
stlačte          , presuňte sa kurzorom na položku <Sensors>, vyberte senzor, ktorý chcete aktivovať, 
a stlačte          . 

Dotykové senzory
Keď predný dotykový senzor zaznamená prekážku, spustí sa algoritmus Proc 33 FRONT. Ak aktivujete 
zadný dotykový senzor, spustí sa algoritmus Proc 34 REAR. 

TIP: Ak chce autíčko obísť prekážku, môže zatrúbiť, cúvnuť a mierne sa otočiť? Zadajte nasledovné 
príkazy do Proc 33 FRONT – stlačte          , vyberte <New Proc>, potom 33 FRONT a zadajte:
                Sound 3 (nezabudnite stlačiť a držať tlačidlo           na prístup k špeciálnym príkazom)
                Bk 10
                Rt 45
Potom stlačte           a do hlavného programu zadajte príkazy, ktoré potrebujete. Napríklad stlačte 1 x  
a pred autíčko postavte prekážku. Sledujte, čo sa stane. 

Senzor svetla
Svetelný senzor sa nachádza v prednej časti autíčka a je citlivý na úroveň svietivosti v miestnosti. Ak klesne
pod 50 lx, aktivuje sa algoritmus 35 DARK. Ak sa zvýši nad 350 lx, spustí sa algoritmus 36 LIGHT. 



9

TIP: Prečo by sa nemohli rozsvietiť svetlomety na autíčku, keď v miestnosti zhasne svetlo? Prečo by 
nemohli zhasnúť svetlomety na autíčku, keď sa v miestnosti rozsvieti?
Najskôr aktivujte svetelný senzor: 
 –   Stlačte tlačidlo          , zvoľte <Sensors>, vyberte <Light On>, stlačte          . Stlačte          , potom

<New Proc>, kurzor nastavte na 35 DARK, potvrďte          , dlhšie podržte           (aby ste sa dostali 
k špeciálnym príkazom) a vyberte <Light On>. 

 –   Nastavte algoritmus 36 LIGHT: stlačte          , <New Proc>, kurzor nastavte na 36 LIGHT, potvrďte
         , dlhšie podržte           (aby ste sa dostali k špeciálnym príkazom) a vyberte <Light Off>. 

Teraz už len vyskúšať autíčko priamo v akcii. Zvoľte hlavnú obrazovku a zadávate príkazy: MAIN a postupne
zadajte:  Proc 35

Rpt [ 4       ]
Sledujte, ako sa pri zhasnutí svetla v miestnosti svetlomety autíčka rozsvietia a pri rozsvietení svetla
zasa zhasnú.

Senzor zvuku
Snímač zvuku, ktorý sa nachádza v spodnej časti autíčka Pro-Bot, je citlivý na krátke ostré zvuky,
napríklad tlieskanie alebo výkrik. Použiť sa dá len vtedy, keď autíčko stojí, pretože motor by mohol 
senzor zvuku spustiť. 

Možno práve preto budete chcieť vložiť po každom kroku krátku pauzu. Stlačte          , potom <Config>, 
<EndOfCmd>, nastavte kurzor na <Pause On> a potvrďte tlačidlom          . Ak zrealizujete dané 
nastavenie, po každom kroku bude nasledovať krátka pauza a Pro-Bot bude počúvať vaše inštrukcie. 

TIP: Prečo by autíčko nezatrúbilo po každom tlesknutí? Ako na to? Stlačte          , vyberte <New Proc>, 
nastavte kurzor na <37 SOUND>, potvrďte          . Tlačidlo           dlhšie podržte a zo zoznamu si vyberte 
požadovaný zvuk, napríklad <Sound 3>. Potvrďte          .
Na hlavnej obrazovke zadajte len príkazy a po každom kroku tlesknite: Rpt [ 4       ]

Pauzu môžete vložiť už na samotný začiatok programu. Autíčko Pro-Bot sa tak pohne až na váš povel. 

TIP: Vložte pauzu 499 na začiatok algoritmu. Ak následne stlačíte       , Pro-Bot sa nepohne, kým 
nezatlieskate alebo nezakričíte. Ak tak urobíte, program sa spustí. V tomto prípade nemusíte vkladať 
žiaden príkaz do <37 SOUND>. 

17. Príklady využitia senzorov
Príklad 1: Zapnutie svetiel, keď autíčko prechádza cez tunel.
•  Stlačte           a zvoľte <New Proc>.
•  Vyberte Proc 35, resp. <35 DARK>.
•  Stlačte a podržte tlačidlo           na prístup k špeciálnym príkazom.
•  Vyberte <Light On>.
•  Stlačte opäť tlačidlo          .
•  Vyberte Proc 36, resp. <36 LIGHT>.
•  Stlačte a podržte tlačidlo           na prístup k špeciálnym príkazom. 
•  Vyberte <Light Off>.
•  Stlačte           na návrat na hlavnú obrazovku MAIN.

•  Na hlavnej obrazovke MAIN zadajte príkaz Fd        (krok vpred) niekoľkokrát. 
•  Stlačte tlačidlo        na zrealizovanie príkazu.

Program môže vyzerať v príkazoch nasledovne:
 Main 35 DARK 36 LIGHT
 Fd 100 Light On Light Off
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Príklad 2: Autíčko cúvne, keď dôjde k stlačeniu predného dotykového senzora.
•  Stlačte           a zvoľte <New Proc>.
•  Vyberte Proc 33, resp. <33 FRONT>.
•  Stlačte a podržte tlačidlo           na prístup k špeciálnym príkazom.
•  Vyberte <SOUND 3> – zvuk trúbenia auta.
•  Stlačte tlačidlo Bk        (krok späť), aby autíčko zacúvalo.
•  Stlačte tlačidlo Lt        (otočiť vľavo), Pro-Bot sa otočí a bude cúvať, pokiaľ nenarazí na ďalšiu prekážku.
•  Stlačte           na návrat na hlavnú obrazovku.
•  Stlačte tlačidlo Fd        a vložte vysoké číslo, napríklad 300 (to zaručí, že Pro-Bot narazí do nejakej 

prekážky v miestnosti skôr, ako sa skončí program).
•  Stlačte tlačidlo        na zrealizovanie príkazu.

Program môže vyzerať v príkazoch nasledovne:
 Main 33 FRONT
 Fd 300 Sound 3
  Bk
  Lt

18. Pripojenie k počítaču
Na pripojenie autíčka k počítaču Pro-Bot používajte iba špeciálny kábel USB (je súčasťou balenia) 
a softvér Probotix (dá sa zakúpiť samostatne). Softvér inštalujte podľa pribalených inštrukcií. 

19. Ďalšie príklady využitia autíčka Pro-Bot

Päťcípa hviezda Šesťcípa hviezda
Rpt 5 Rpt 6
[ Fd 10 [ Fd 10
Rt 132 Rt 120
Fd 10 Fd 10
Lt 60 ] Lt 60 ]

Zložitý kvet
 Main Proc 1 Proc 2
 Rpt 12 Rpt 30 Rpt 15 [
 [ Proc 1 [ Fd 1 [ Fd 1
 Lt 30 ] Lt 3 ] Lt 6 ]
 Rpt 24 [ Lt Lt
 Proc 2 Rpt 30 Rpt 15 [
 Lt 15 ] [ Fd 1 Fd 1
  Lt 3 ] Lt 6 ]
  Lt Lt
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20. Podpora a záruka
Na zariadenie a jeho súčasti sa vzťahuje záruka 24 mesiacov, ak sa vyskytnú problémy pri bežnom 
používaní. V prípade zlého zaobchádzania, poškodenia krytu či úmyselného poškodenia zariadenia 
je záruka neplatná. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené otváraním alebo rozoberaním prístroja. 
Opravy, na ktoré sa nevzťahuje záruka, sú spoplatnené. Hradia sa aj všetky pozáručné opravy.

Upozornenie: Zmeny alebo modifikácie tejto jednotky, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou
za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia na používanie daného zariadenia.
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