
Robotelul Artie 3000 EI-1125 

Forme geometrice  

Pentru ca Artie sa va desenze un patrat , gasiti-l in meniu si apoi apasati „run” sau puteti sa il programati dvs. 

folosind anumiti pasi. Nu uitati sa il puneti pe Artie pe centrul foii de hartie.  

Stiai ca Artie a memorat 4 forme diferite (patrat, hexagon, rotund, triunghi) pe care le poate reproduce pe o coala 

A4 ? 

Putei face un patrat urmand instructiunile din imaginea de mai jos: trageti cu usurinta  codurile in zona de 

comanda ca in imaginea de mai jos.  

Colorat 

Pentru ca Artie sa va desenze o mandala , gasiti-o in meniu si apoi apasati „run” sau puteti sa il programati dvs. 

folosind anumiti pasi. Nu uitati sa il puneti pe Artie pe centrul foii de hartie.  

Artie a memorat 4 imagini diferite pentru colorat (mandala, fata de robotel, artie party si stea) pe care le poate 

reproduce pe o coala A4. 

Putei face una dintre imagini urmand instructiunile: trageti cu usurinta  codurile in zona de comanda ca in 

imaginea de mai jos.  

Jocuri 

Pentru ca Artie sa va desenze un joc clasic , gasiti-l in meniu si apoi apasati „run” sau puteti sa il programati dvs. 

folosind anumiti pasi. Nu uitati sa il puneti pe Artie pe centrul foii de hartie.  

Artie a invatat 4 jocuri diferite ( X si 0 , un joc de unit puncte, Spanzuratoarea si labirint) ) pe care le poate 

reproduce pe o coala A4.  

Puteti face unul dintre jocuri si urmarind instructiunile : trageti cu usurinta  codurile in zona de comanda ca in 

imaginea de mai jos.  

Intrebari adresate frecvent 

Am nevoie de WiFi pentru a ma conecta la Artie? 

Nu. Artie are propriul WiFi integrat care funcționează direct cu dispozitivul dvs. 

De unde știu dacă Artie este conectat la dispozitivul meu? 

Veți ști că Artie este conectat la dispozitivul dvs. atunci când pictograma WiFi este verde. 

Ce fac dacă Artie nu se va conecta? 

Asigurați-vă că Artie este pornit si ca bateriile sunt noi. De asemenea, il puteti restarta pe Artie , oprindu-l si  

așteptând 30 de secunde și l-am alimentat din nou si apoi repornindu-l. 

Pot să folosesc telefonul pentru a-l folosi pe Artie? 
Artie funcționează cel mai bine cu un computer sau o tableta. 

Unde poate desena Artie ? 

Artie deseneaza pe o singura coala o data. Hârtia trebuie să fie plasată pe o suprafata dreapta, dura. Puteți utiliza 

banda adeziva pentru a fixa hârtia. Plasați întotdeauna robotelul Artie în centrul hârtiei când sunteți gata să rulați 

un program de desenat. 

Ce fel de hartie puteti utiliza ? 

Pentru modelele pre-programate puteti utiliza hartie A4 sau puteti utiliza si hartie cu dimensiunea mai mare. 

Ce se întâmplă dacă Artie încetinește sau ia pauze? 

Artie ar putea avea nevoie de baterii noi. Înlocuiți bateriile, urmând ghidul rapid de instalare. 

Artie pare să lase pete de cerneala, ce ar trebui să fac? 



 

Asigurați-vă că il  programați pe Artie să-și miște pixul in sus la sfârșitul sesiunii de desenat. Dacă Artie lăsa o 

pată de cerneală când îl plasați pe hârtie, aliniați marker-ul. 

Ce se întâmplă dacă cariocile ajung pe haine sau alte suprafate? 

Cariocile lui Artie sunt lavabile. Folosiți săpun și apă caldă pentru a înmuia și clăti îmbrăcămintea. Lasati hainele 

să se usuce. Dacă cariocile ajung pe suprafațe tari, asigurați-vă că utilizați un prosop de hârtie cu săpun și apă 

caldă pentru a curata. 

Îl pot curăța pe Artie? 

Cu grija, utilizați o cârpă umedă pentru a șterge suprafața lui Artie. 

Roțile lui Artie s-au blocat. Ce ar trebui să fac? 

Roțile lui Artie ar putea avea nevoie de o curățare rapidă. Utilizați o cârpă umedă pentru a curăța benzile de 

rulare de pe roți. Apoi, realiniați markerul lui Artie. 

Artie poate sa cada de pe marginea unei mese? 
 

Deși Artie este un robot inteligent, el are nevoie ca cineva să-l direcționeze pentru a nu cadea de pe marginea 

unei mese. Cand il programati pe Artie, este întotdeauna important sa luati in calcul suprafata pentru ca robotelul 

sa fie in siguranta. Plasați-l întotdeauna pe Artie în centrul colii când executați un program de desen. 

Pot folosi si alte carioci cu Artie? 

Da. Artie are nevoie de carioci lavabile cu grosimea de 8 mm și 10,5 mm. Lungimea markerului trebuie să fie de 

120 mm sau mai mult. Măsurați aici pentru a verifica dacă carioca dvs. este compatibila cu Artie. 


