
1
Sphero Play uygulamasını 
mobil cihazınızdan, sphe-
ro.com/downloads adresin-
den indirin.

2

3 Robotunu seç.

4 Robotunu hedefle (etkinlik 1.1'e bak)

5 Bir sürüş modu seç.

6 Hızı, rengi, sesi ve daha fazlasını 
ayarlamak için Ayarlar'a git.

7 Verilen etkinlikleri tamamlamak için 
Sphero Play uygulamasını kullan.

İpucu: Sürüş ekranının sağ üst köşesindedir.

SPHERO PLAY UYGULAMASI
Play uygulaması sürüş modları ve uygulama 
içi oyunlar için aradığın yer.

İpucu: Sürücü ekranının sol alt köşesindedir.

Bluetooth'u aç ve uygulamayı 
başlat.



1 Sphero Edu uygulamasını 
mobil cihazınızdan sphe-
ro.com/downloads adresin-

2 Bluetooth'u aç ve uygulamayı 
başlat.

4 Robotunu Çizim, Bloklar ve Metin ile 
kodlayabileceğin yer burasıdır.

5 Program oluştur veya mevcut olan 
birini dene.

SPHERO EDU UYGULAMASI
Sphero Edu uygulaması kodlama, öğrenme 
ve paylaşım için aradığın yer.

3 Robotunu bağla.

BLOKLAR METİNÇİZİM



NİŞAN OYUNU
Robotunla nişan al ve o da istediğin 
yere gitsin.

1.1

ÖNEMLI
Robotunu belirli aralıklarla veya gitmesini 
istediğin yere gitmiyorsa tekrar hedefle .



NİŞAN OYUNU
1 Bir pim yerleştir ve robotunun 

arkasında dur.

2 Oyun kolu Modunu seç.

6 Şimdi pimi devirmek için oyun kolunu yavaşça 
yukarı sürükle.

3 Uygulamadaki nişan simgesine dokun.

4 Mini'nin önü ve arkası vardır. 
Mini'deki mavi nokta bize hangi 
tarafa dönük olduğunu gösterir. 
Noktanın her zaman arkaya, bize 
dönük olması lazım.

5
Mini'deki nokta arkaya, sana 
dönük olana kadar uygulama-
daki noktaya basıp döndür. 
Tebrikler! Robotun doğru 
şekilde yönlendirilmiştir.

İpucu: Ortadaki ekranın aşağısında.

ÖN

BACK

İpucu: Bu simgeyi ara.



SÜRÜCÜ EĞITIMI
Robotunu sürmek için hızlı kurs al.

1.2

SÜRÜŞ MODU HIZ



SÜRÜCÜ EĞITIMI

1 Sürüş Modları menüsünden bir sürüş 
modu seç.

2 Bu etkinlikler için, Oyun kolu, Sapan, Eğme ve 
Şut modlarını kullanacağız.

3 Her sürüş modunu kullanarak Mini'yi iki 
koni arasında sürmeyi dene.

Oyun kolu Sapan Eğme Şut

İpucu: Zaten bir sürüş modundaysan, ana menüye erişmek için 
sol alt köşedeki simgeye dokun.



HIZ MANYAĞI
Mini'yi nasıl daha hızlı veya daha 
yavaş kullanacağını öğren.

1.3

Oyun koluSÜRÜŞ MODU HIZ



HIZ MANYAĞI

1 Oyun kolu Modunu seç ve 
Ayarlar'ı aç.

2 Orta kaydırıcı Hız içindir. Tamamen sola 
kaydır. Bu en düşük hızdır.

3 Ayarları kapat.

4 90 derecelik bir dönüş yap, robotunu 
çevir ve dönüş boyunca sür.

5 Şimdi en yüksek hızda tekrar dene.

6 Bir şey yaparken Mini'yi kontrol etmekte 
sorun yaşıyorsan, hızı ayarlamayı dene.

İpucu: Sağdaki ekranın üst kısmında.



MUHTEŞEM LABIRENTÇI
İlk havalı pistini oluşturmak için 
yaratıcılığını kullan.

1.4

Oyun koluSÜRÜŞ MODU HIZ



MUHTEŞEM LABIRENTÇI

1 Rayları bağlantıların 
içine kaydır.

2 Her bağlantının dört yuvası 
vardır, böylece rayları farklı 
şekillerde takabilirsin.

3 Kemerleri bağlantıların 
içine kaydır. Dikey veya 
yatay olarak düzenle.

4 Pimleri ve konileri yerleştir.

5 Mini'yi hedefle ve labirentinde sür!
(Nişan alma dersi için etkinlik 1.1'e bak)



LED'I ÇIKAR
Robotunun rengini istediğin gibi 
yap.

1.5

Oyun koluSÜRÜŞ MODU HIZ



LED'I ÇIKAR

1 Odadaki ışıkları kapat. (Zorunlu değil 
ama harika oluyor.)

2 Bir sürüş modu seç ve ardından Ayarlar'a 
dokun.

3 Rengi değiştirmek için üst kaydırıcıyı sürükle. 
Parlaklığı ayarlamak için bir sonraki kaydırıcıyı 
aşağı sürükle.

4 Pimleri yere yerleştir. Robotunun rengini her 
pimin rengine değiştir ve sonra pimleri tek 
tek vur.



GOLCÜ MOLY
Mini ile gooool at.

2.1

ŞutSÜRÜŞ MODU HIZ



GOLCÜ MOLY

1 Yatay olarak bir kemer yerleştir.

3 Mini ile boş kaleye bir gol at.

4 Şimdi kemerin girişine bir koni yerleştir  bu 
kalecidir.

2 Şut Modunu seç ve 
Mini'yi hedefle.

5 Koniye değmeden Mini'yi kaleye sokma-
ya çalış.



YIKIM ADAMI
Mini'yi kullanarak her şeyi devir.

2.2

SÜRÜŞ MODU HIZOyun kolu



YIKIM ADAMI

1 Pimleri yerleştir

2 Konileri bağlantıların üzerlerine koy.

4 Oyun kolu Modunu seç 
ve Mini'yi hedefle.

5 Engelleri devirmek için kemerleri çevir.

3 İki kemeri bağla ve Mini'yi ortası-
na yerleştir.



ZIKZAK 
Mini'yi Olimpiyat kayakçısı gibi dört 
kemer arasından geçir.

2.3

EğmeSÜRÜŞ MODU HIZ



ZIKZAK 

1 Dört kemeri de dikey olarak ayarla.

3 Mini'yi kemerlerin her birinden 
geçir.

4 Kemerleri birbirlerinden uzak-
laştır ve tekrar dene.

2 Eğme Modunu seç ve 
Mini'yi hedefle.



ENGELLI YARIŞ
Mini'ye konilerin her biri etrafında tur 
attır.

2.4

SÜRÜŞ MODU HIZOyun kolu



ENGELLI YARIŞ

1 Konileri yere yay.

2 Oyun kolu Modunu seç ve 
Mini'yi hedefle.

3 Mini'ye her birinin etrafında bir kez tur 
attır.

4 Eğme Modu ile tekrar dene.



ROBOVLING
Robotunu bir bovling topuna çevir.

2.5

SÜRÜŞ MODU HIZSapan



ROBOVLING

1 6 pimin hepsini yerleştirin.

2 Her iki tarafta 3'er ray olacak şekil-
de bir bovling şeridi yap.

3
Sapan Modunu seç ve 
Mini'yi hedefle.

4 Tüm pimleri yık. Turkey (ard arda 3 strike) 
yapabilir misin?



3.1PIMLERI DEVIR
Tüm pimleri olabildiğince çabuk 
yık.

SÜRÜŞ MODU HIZEğme



PIMLERI DEVIR

1 Odanın her tarafına pimleri yerleştir.

4 Rayları ve kemerleri ekleyip tekrar dene.

2 Eğme Modunu seç ve 
Mini'yi hedefle.

3 Hepsini 45, 30 veya 15 saniyede 
devirebilir misin?



3.2PIMI KORU
Mini geçirmez bir kale inşa ederek mühendis-
lik becerilerini test et.

SÜRÜŞ MODU HIZOyun kolu



PIMI KORU

1 Güçlü bir kale inşa etmek için verilen akse-
suarları kullan.

2 İçine bir pim yerleştir.

3 Robotik bilye kapağını tak. 
Oyun kolu Modunu seç ve 
Mini'yi hedefle.

4 Mini'yi kaleye sür.

5 Pimin düştüyse kaleni güçlendir. IDüşmediyse 
Mini'nin hızını artır ve tekrar dene.



3.3ZOMBI SALDIRISI
Sığınaklara kaç ve zombi kıyametini atlat.

SÜRÜŞ MODU HIZEğme



ZOMBI SALDIRISI

1 Üç rayı bağla. Bu sığınak olacak.

3 Oyun kolu Modunu seç 
ve Mini'yi hedefle.

4 Mini'yi dikkatlice, zombilere dokun-
madan sığınak içine sür.

2 Sığınağın ön tarafına pimleri, konileri ve 
bağlantıları (zombiler) yerleştir.
İpucu: Bunu yaparken gözlerini kapa.



YIKIM TOPU
Tek yapman gereken duvarları kırmak.

3.4

SÜRÜŞ MODU HIZSapan



YIKIM TOPU

1 Uzun bir kule inşa et.

2 Robotik bilye kapağını tak.

3 Sapan Modunu seç ve 
Mini'yi hedefle.

4 Kuleyi vur. Bir vuruşla tamamen devirebilir 
misin?



3.5ARCHIE BUMPER
Robot kullanma becerilerini göster.

SÜRÜŞ MODU HIZEğme



ARCHIE BUMPER 

1 Kemerleri dikey olarak yerleştir ve pimleri 
kemerlerin üstüne koy.

2 Robotik bilye kapağını tak.

3 Oyun kolu Modunu seç 
ve Mini'yi hedefle.

4 Kemerlere vurmadan pimleri devir.

5 Sapan Modu ve Şut Modu ile tekrar 
dene.


