
Kort guide til den nye Bee-Bot (og Blue-Bot)

Bee-Bot er nu kommet i en ny version med nogle nye features.
Det er stadig en meget enkel robot, der kontrolleres med enkle knapper på ryg 
og mave  uden brug af bluetooth.

Nye features:

Større hukommelse
Den nye version kan lagre 200 kommandoer og giver derfor en længere 
rækkevidde i større projekter, hvori Bee-Bot indgår.
Hukommelsen slettes stadig ved et tryk på blå knap med kryds, når Bee-Bot 
holder stille. Du kan stoppe Bee-Bot i en handling med den grønne knap GO

Indtaling af besked
Den nye version af Bee-Bots giver mulighed for at indtale ca. 1 sekunds lyd til 
indtaling af ord som f.eks. frem, tilbage, højre, venstre, pause på hver sin knap.
Når der efterfølgende trykkes på knappen ved indkodning af en sekvens 
afspilles ordet.
Tip: Indtalingen bliver hurtigt noget mudret, så find gerne et sted til optagelsen, 
der sluger støj.

Sletning af indtaling 
Der kan ikke indtales ord på knappen med kryds (sletning af kommandoer)
Forsøg på at indtale på krydsknappen vil slette alle indtalinger på øvrige
knapper.

Efter indtaling af de enkelte knapper vil Bee-Bot (hvis lyden er tændt) afspille 
indtalingerne umiddelbart før hvert enkelt trin i en sekvens når der trykkes på 
knappen GO. Barnet kan på denne måde understøttes sprogligt og visuelt.
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Sådan indtaler du ord på Bee-Bots (og Blue-Bots):
1. Tænd for Bee-Bot og for lyd på maven.

2. Hold den knap du vil indtale nede til der kommer et enkelt bip
3. Hold stadig knappen nede og indtal ordet før der lyder et dobbelt bip.
4. Slip knappen efter dobbelt bip

5. Test ved at trykke på knappen om ordet er indtalt. Overspil indtil du er tilfreds.
6. Gentag for øvrige knapper.
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Genkendelse af andre Bee-Bots
Den nye version af Bee-Bots kan genkende hinanden og hilser indenfor en 
afstand af 15 cm. 
Når de mødes face to face blinker de og afgiver en bip-lyd.

Indtaling af hilsen
I stedet for den originale bip-lyd, kan du indtale en kort hilsen på ca. 2 
sekunder. Din indtaling vil så blive afspillet, når Bee-Bot møder andre Bee-Bots 
eller Blue-Bots (ny version)

Sådan indtaler du:
1. Tænd for Bee-bot og for lyd på maven.
2. Hold den grønne GO knap nede til der kommer et enkelt bip
3. Hold stadig knappen nede og indtal ordet før der lyder et dobbelt bip.
4. Slip knappen efter dobbelt bip
5. Test ved at sætte den overfor en anden Bee-Bot (ny version) 

Begge Bee-Bots skal have have alle tre knapper på maven tændt.
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