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Uwagi przed rozpoczęciem 
użytkowania 

- Nie należy nakładać nadmiernej siły na koła i 
silnik. 

- Silnik posiada ograniczoną żywotność. W takiej 
sytuacji należy zakupić nowy silnik i wymienić go u 
autoryzowanego przedstawiciela. 

- Poszczególne silniki mogą się między sobą rożnić 
szybkością. 

- W zależności od środowiska pracy urządzenia, 
komunikacja bluetooth może nie być płynna. 

- Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 
komponentów zestawu i cech produktu w określonych 
przypadkach. 

 
 
 
 

 Środki ostrożności 
- Nie należy wystawiać urządzenia na 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych, 
wysokiej temperatury, wilgotności. 

- Należy używać tylko certyfikowanych ładowarek. 
- Nie należy przechowywać włączonego 

urządzenia w opakowaniu. 
- Nie należy samodzielnie dekonstruować lub 

dokonywać jakichkolwiek napraw urządzenia. 
Gwarancja nie obejmuje naruszenia sprzętu przez 
użytownika. 

- Produkt zawiera małe części, które mogą być 
niebezpieczne dla dzieci. 
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Elementy zestawu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis urządzenia 
  

Przewód 
do 

ładowania 

USB 
Dongle 

Karty 
do 

programowania 

Instrukcja 
TRUETRUE 

Kontrolka LED 

Slot karty do programowania 

czujnik 

głośnik 

Włącznik / wyłącznik 

Slot USB 

 BAT (bateria) / BT (bluetooth) 
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Włączanie/ wyłączanie 

 
 
 
 
 
- Włącznik po lewej stronie oznacza, że urządzenie 

jest gotowe do pracy. Włącznik po prawej stronie 
oznacza wyłączenie urządzenia. 

- Jeżeli urządzenie jest włączone, kontrolka bluetooth 
świeci na niebiesko.. 

 
 

 

 

Ładowanie 

 
 
 
 
- Baterię należy ładować 30-40minut 
- Podłącz ładowarkę do tylniego portu USB w urządzeniu. 
- Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że 

urządzenie jest wyłączone. 
- Kontrolka LED świeci na zielono w trakcie ładowania. 
- Kontrolka LED przestaje świecić, jeżeli urządzenie jest w 

pełni naładowane. 
- Kontrolka LED mrugająca na zielono sygnalizuje niski 

poziom naładowania baterii. 
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Kontrolka połączenia bluetooth 
- Oczekiwanie na połączenie bluetooth: kontrolka LED 

mruga na niebiesko. 
- Połączenie z bluetooth: kontrolka świeci światłem 

ciągłym na niebiesko. 
 

Instalacja  bluetooth BLE USB 
- Uwaga: Zainstaluj sterownik USB przed połączeniem 

bluetooth BLE USB z komputerem. 
 

Połączenie z  Bluetooth 
- Włącz urządzenie, a nastęnie umieść USB dongle w 

porcie USB komputera. 
- Jeśli urządzenie znajduje się w zasięgu USB dongle 

(ok. 20 cm) kotrolka bluetooth przestanie mrugać 
Oznacza to, że urządzenie pomyślnie połączyło się z 
komputerem. 

 
Poprawnie połączony robot nie połączy się z innego 
tego typu urządzeniami. Tylko połączony USB 
dongle i urządzenie zewnętrzne mogą sterować 
robotem. 

- Kiedy robot jest wyłączony, połączenie bluetooth 
również zostaje zerwane. USB dongle powraca do 
pierwotnego stanu i automatycznie wyszukuje 
dostępne w jego zasięgu urządzenia. 

- Jeżeli chcesz podłączyć innego robota, wyłącz 
aktualnie używany sprzęt, uruchom nowe 
urządzenie i umieść je w zasięgu USB dongle. 
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Instalacja 
1. Sterowik USB Dongle  

Sterownik systemu operacyjnego do 
pobrania ze strony internetowej. 

2. Aplikacja TRUETRUE 
Aplikacja do pobrania ze strony 
internetowej. 
www.vision-distribution.pl 

3. Scratch i  Entry 
Należy zainstalować oprogramowanie 
oraz sterownik przed rozpoczęciem 
połączenia robota z oprogramowaniem. 

Moduły pracy TRUETRUE  

1. Moduł programowania kartami. 
W zestawie znajduje się 16 rodzajów kart. 
Robot odczytuje dane z kart i wykonuje każdą 
z komend na nich zapisanych.  

• Karta do sterowania przez nachylenie robota 
pozwala na jego programowanie przez 
pochylenie w przód, lewo, prawo, tył. 

• Robot wykonuje różnorodne czynności 
zapisane na kartach do programowania. Aby 
uruchomić sekwencję należy na jej początku i 
końcu użyć karty START/END. 

•  Robot może poruszać się po liniach krzyżowych 
za pomocą kart krzyżowych. 

2.  Moduł sterowania przez apliakcję. 
• Sterowanie robotem w czasie rzeczywistym  za 

pomocą aplikacji do zainstalowania na urządzeniu 
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zewnętrznym (smarfonie, tablecie). 
• Wybór rodzaju ruchu, kierunku ruchu i koloru 

podświetlenia LED. 
3. Połączenie z aplikacją TRUETRUE. 

• Robotem można sterować poprzez 
programowanie sekwencji i warunki przypisane 
intuicyjnie. 

• Łatwe programowanie łączące logikę sekwencji, 
warunku i pętli. Można wykorzystać do 
efektywnego nauczania STEAM. 

4. Połączenie ze Scratch i Entry 
• Robot TRUETRUE zapewnia własny program, 

który umożliwia wykonywanie różnych zadań. 
• Połączono z Entry, robot może wykorzystać i 

połączyć się z innymi programami. 

 

Bateria  
- Przed pierwszym użyciem, bateria musi zostać w pełni 

naładowana. 
- Ładowanie baterii powinno się odbywać w 

temperaturze+5℃ ~ 45℃) 
- Używanie baterii innej niż certyfikowana, może 

doprowadzić do pożaru lub eksplozji sprzętu. 
 

- Bateria jest wymienna. Jeżeli czas kompletnego 
ładowania ulegnie skróceniu, należy wymenić baterię 
na nową. 

- Działanie baterii może być zależne od warunków 
środowiska pracy urządzenia. 
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Warunki Gwarancji 
PRODUKT OBJĘTY JEST GWARNCJĄ NA 24 
MIESIĄCE Z WYŁĄCZENIEM SILNIKA I BATERII, 
NA KTÓRE UDZIELA SIĘ 6 MIESIĘCZNEJ 
GWARANCJI. 
1. Gwarancja obejmuje urządzenia zakupione na 
terenie Polski i zaopatrzone w ważną Kartę 
Gwarancyjną. Karta Gwarancyjna jest ważna łącznie 
z dowodem zakupu, jeżeli jest ostemplowana przez 
Sprzedawcę, posiada czytelnie i poprawnie 
wypełnione wszystkie rubryki, bez zmian i skreśleń. 
2. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu 
spowodowane wadliwymi częściami i/lub 
defektami produkcyjnymi. 
3. Usługi gwarancyjne świadczone są przez 
Autoryzowany Serwis po przedstawieniu przez 
klienta następujących dokumentów: 
 a) poprawnie wypełnionej Karty Gwarancyjnej 
 b) wadliwego produktu 

 c) gdy urządzenie jest poza okresem gwarancji 
liczonym od daty karty, ale objęte jest gwarancją 
liczoną od daty zakupu, konieczne jest dostarczenie 
dokumentu zakupu urządzenia. Okres gwarancji nie 
może być wydłużony więcej niż o 6 miesięcy od 
daty wystawienia karty. 
4. Urządzenie wykazujące wady i usterki należy: 

a) dostarczyć bezpośrednio do Autoryzowanego 
Serwisu wraz z poprawnie wypełnioną Kartą 
Gwarancyjną i dowodem zakupu, lub 

 b) przesłać do Autoryzowanego Serwisu za 
pośrednictwem Punktu Sprzedaży 
Wraz z urządzeniem należy wówczas wysłać 
szczegółowy opis problemu technicznego, Kartę 
Gwarancyjną i dowód zakupu.  
Koszty związane z dostarczeniem produktu do 
serwisu ponosi Serwis, jednak warunkiem jest 
zgłoszenie usterki do Serwisu, który następnie 
zorganizuje odbiór uszkodzonego sprzętu od 
Klienta. Warunkiem utrzymania gwarancji jest 
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zachowanie przez użytkownika oryginalnego 
opakowania od produktu i dostarczania do serwisu 
urządzenia właśnie w tym opakowaniu. 
5. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą 
usunięte przez Autoryzowany Serwis w terminie 
ustalonym przez strony, nie dłuższym jednak niż 14 
dni roboczych liczonych od daty przyjęcia produktu 
do naprawy przez Autoryzowany Serwis. 
6. W przypadku  gdy  naprawa wymaga importu 
części zamiennych z zagranicy, termin naprawy 
może ulec wydłużeniu, na co kupujący wyraża 
zgodę zakupując produkt będący przedmiotem 
gwarancji. 
7. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy, 
jeżeli: 

a) w okresie gwarancji Autoryzowany Serwis 
dokona czterech napraw istotnych, a urządzenie 
nadal będzie wykazywało wady, które 
uniemożliwiają jego używanie zgodnie z 
przeznaczeniem 

 b) Autoryzowany Serwis stwierdzi na piśmie, ze 
usunięcie wady jest niemożliwe  
 c) urządzenie nie podlega naprawie, tylko 
wymianie bez dokonywania naprawy  

Przy wymianie urządzenia na nowe, potrąca się 
równowartość brakujących lub uszkodzonych przez 
klienta elementów i koszt ich wymiany. 
8. Jeżeli wymiana produktu na nowy, zgodnie z pkt. 
7, nie jest wykonalna, klientowi przysługuje prawo 
do zwrotu zapłaconej ceny. 
9. Karta Gwarancyjna wypełniona w sposób 
niepełny lub niepoprawny jest nieważna. Numer 
seryjny urządzenia musi odpowiadać numerowi 
podanemu w Karcie Gwarancyjnej, a data sprzedaży 
musi być zgodna z datą wystawienia dowodu 
zakupu.  
10. Gwarancją nie są objęte: 
 a) wypadki zaistniałe podczas transportu i 
przeładunku w tym uszkodzenia 
 b) uszkodzenia lub wadliwe działanie 
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spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub 
nadużywaniem produktu, niedbałością klienta lub 
stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją 
obsługi albo przepisami bezpieczeństwa 
 c) mechaniczne uszkodzenia produktów i 
wywołane nimi wady 
 d) uszkodzenie lub wadliwe działanie wynikłe 
na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, czy 
też innych klęsk żywiołowych, wojny czy 
niepokojów społecznych, nieprzewidzianych 
wypadków, korozji, rdzy, plam, przepięć w sieci 
telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego 
napięcia zasilającego, podłączenia do 
nieuziemionego gniazda zasilającego, normalnego 
zużycia w eksploatacji, czy też innych czynników 
zewnętrznych, 
 e) urządzenia, które inne osoby (w tym klient) 
niż Autoryzowany Serwis naruszyły (naruszając 
plombę gwarancyjną lub w jakikolwiek inny 
sposób), lub których przeprowadziły przeróbki, 

zmiany, dostrojenia lub naprawy. 
 f) urządzenia w których Kartę Gwarancyjną lub 
numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, 
zamazano, usunięto lub zatarto.  
 g) materiały eksploatacyjne takie jak kable 
podłączeniowe, pisaki i wskaźniki pasywne itp.  
11. Decyzja Autoryzowanego Serwisu odnośnie 
zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją 
ostateczną.  
12. Wszelkie wadliwe produkty lub części, które 
wymieniono, stają się własnością właściwego 
Autoryzowanego Serwisu przeprowadzającego 
naprawę. 
13. Autoryzowany Serwis, firma handlowa, która 
sprzedała urządzenie nie udzielają upoważnień ani 
gwarancji odnośnie produktów, z wyjątkiem tych, 
które wyraźnie określono w niniejszym 
dokumencie. W żadnym wypadku nie będą one 
odpowiedzialne wobec klienta za utratę, 
uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia wynikłe z 



12 | S t r o n a  

 

innych przyczyn, niż wady w nim tkwiące oraz nie 
będą odpowiedzialne za szkody spowodowane 
wadami produktu, inne niż realnie poniesione 
szkody w posiadaniu majątku lub naruszenie dóbr 
osobistych. W szczególności uprawnienia z tytułu 
gwarancji nie obejmują prawa klienta do 
domagania się zwrotu utraconych zysków w 
związku z awarią produktu. 

 
Specyfikacja TRUETRUE 
• Wymiary: średnica 52mm×wysokość   60mm 
• waga: 59g 
• komunkacja : bluetooth BLE 4.0 
• czas pracy: max.90 min  
• Bateria: Litowo-polimerowa /3.7V / 250mAh  

 
Czujniki i urządzenie sterujące 
• Przedni czujnik ruchux2  

• Czujnik dolny x4 
• 3 osiowy akcelerometrx1  
• DC servo motorx2 Czujnik Koloru x3 
• Color LED x4 
• Głośnik  x1 

Specyfikacja Bluetooth USB 
• Wymiary:  szer. 56mm × gł. 20mm × wys. 8mm 
• Waga: 8g 
• Komunikacja:Bluetooth BLE 4.0 
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Instrukcja obsługi kart do programowania TRUETRUE 
 
■ 15 Typów kart, łącznie 26 różnych kart 

 
Kalibracja użytkownika (1 karta) 
• Przed użyciem skalibruj TRUETRUE podczas  

zmiany powierzchni poruszania się TRUETRUE. 
• Procedura poprawia dokładność. 
1. Włóż kartę. 
2. Umieść TRUETRUE na tylniej stronie karty (czarna 
strona). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rozpocznij naukę programowania z TRUETRUE! 
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■ Karta pracy samodzielnej (Wydawanie komend za pomocą jednej karty.) 
 
STEROWANIE NACHYLENIEM (1 karta) 

• Funkcja sterowania nachyleniem pozwala na poruszanie się 
TRUETRUE zgodnie z wykonanymi przez użytkownika ruchami. 

1. Włóż kartę. (START) 
2. Nachyl TRUETRUE w wybranym przez siebie kierunku. (przód/ prawo/ 
lewo) 
3. Włóż kartę. (END) 
 
Śledzenie linii (1 karta) 
• Pozwala TRUETRUE to poruszać się po narysowanej linii na 

papierze/talecie. 
• Użytkownik może posługiwać się dołączonymi planszami lub 

samodzielnie narysować linię. 
1. Włóż kartę. 
2.Umieść TRUETRUE na wyrysowanej linii.. 
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■ Karty sekwencji (Komendy można wydawać więcej niż 2 kartami) 
 
START/END (2 karty) 

• Aby użyć kart sekwencji, należy każdorazowo na początku i końcu 
algorytmu umieścić w TRUETRUE kartę START-END. 

 
 
Ruch podstawowy – PORUSZANIE DO PRZODU (4 karty) 

• Poruszanie się przodem do , którym znajduje się TRUETRUE. 
 
 
 

 
Ruch podstawowy – OBRÓT W PRAWO (3 karty) 

• Obracanie TRUETRUE O 90˚ w prawo. 
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Ruch podstawowy – OBRÓT W LEWO  (3 karty) 

• Obracanie TRUETRUE O 90˚ w lewo. 
  
 
 
BRZĘCZYK (1 karta) 

• TRUETRUE wydaje dźwięk brzęczyka. 
 
 
 
 
ŚWIATŁO LED (1 karta) 

• Kontrolka LED TRUTRUE zaświeci się w różnych kolorach. 
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KRZYŻÓWKA (1 karta) 

• TRUETRUE podąża po liniach krzyzówki. 
 
 
 
 
POWTÓRZ X2 (2 karty) 

• Powtórz sekwencję dwukrotnie (karty sekwencyjne umieszczamy 
pomiędzy kartą powtórzenia na początku i końcu) . Np.) 
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POWTÓRZ X3 (2 karty) 

• Powtórz sekwencję trzykrotnie (procedura jak w przypadku 
powtórzenia dwukrotnego) 

 
 

 
■ Karta śledzenia dłoni (Możliwość kontrolowania TRUETRUE za pomocą 
ręki lub karty) 
 
ŚLEDZENIE DŁONI (1 karta) 

• Użyj razem z Kartą podążania za dłonią i Kartą zmiany kierunków  
za pomocą dłoni. 

 
PODĄŻANIE ZA DŁONIĄ (1 karta) Karta pracy samodzielnej (Wydawanie komend 
za pomocą jednej karty.) 

• TRUETRUE podąża za dłonią użytkownika lub za Kartą śledzenia dłoni 
1. Włóż kartę. 
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2. Umieść swoją dłoń lub Kartę śledzenia dłoni przed TRUETRUE i 
rozpocznij jego prowadzenie. 
 
ZMIANA KIERUNKÓW ZA POMOCĄ DŁONI (2 karty) 

• Przedni czujnik odległości wykrywa dłoń. 
• Jeżeli umieścisz swoją dłoń z lewej strony TRUETRUE, obróci się 

on o 90˚ w lewo. 
• Jeżeli umieścisz swoją dłoń z prawej strony TRUETRUE, obróci się on o 90˚ w prawo.
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www.vision-distribution.pl 

ul. Widok 53a,  62-800 Kalisz 

Biuro / Office 
e-mail: biuro@vision-distribution.pl 

tel: +48 62 501-01-02, tel./fax: +48 62 741-46-36 
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