
CRIE, PROGRAME E BRINQUE!

Manual de Instruções 



Bem-vindo aos Botzees! 

Informação do produto 
Nome: Botzees
Modelo: 83101
A caixa contém: 130 peças, 1 conjunto de autocolantes, 1 cabo USB 
Faixa etária adequada: Mais de 4 anos
Tipo de bateria: Bateria de iões de lítio
Potência da bateria: 1500 mAh
Fonte de alimentação: DC 5V
Material principal: ABS 

Pai Technology Inc. 
520 Broadway, Second Floor, Santa Monica, CA 90401. 

PERIGO DE ASFIXIA——Peças pequenas. 

O brinquedo contém uma bola pequena.

Não é indicado para crianças com menos de 3 anos. 

AVISO: !

Apresentamos os Botzees, robôs adoráveis e programáveis que pode construir e 
controlar. Crie, programe e brinque com estes adoráveis robôs novos, que usam 
sensores e motores internos. Os Botzees podem ser programados para se moverem, 
tocarem bateria, dançarem e emitirem sons e luzes! Os Botzees combinam a 
construção, a programação e a criatividade para desenvolver a aprendizagem e a 
imaginação! 



O que vem na caixa 

Botão de 
ligação por Bluetooth Porta de carregamento

Porta de ligação do sensor 

Ponto de ligação da 
esfera universal

Altifalante

Esfera universal

1. Bloco de controlo principal: 
O bloco de controlo principal é o cérebro dos Botzees. Os outros blocos e componentes eletrónicos 
podem ser afixados ao bloco de controlo principal para construir diferentes robôs movíveis. 

Ponto de ligação 

Luz programável 

Parte de trás 

Parte de baixo 

Frente 

Mantém premido o botão 
para ligar. 
Mantém premido o botão 
para desligar. 



2. Bloco de sensor ultrassónico 

3. Bloco de servomotor digital: 

Os conectores do bloco de sensor ultrassónico e do bloco de servomotor digital ligam-se às 
portas de ligação na parte de trás do bloco de controlo principal. 

O bloco de servomotor digital é um motor que cria movimentos rotativos. 

O bloco de sensor ultrassónico serve para detetar obstáculos e medir distâncias. 

Ponto de ligação do bloco e eixo de rotação 

Cabo

Sensor de distância e luz de efeito

Cabo

Conector

Conector

Ponto de 
ligação do bloco

Ligue a qualquer entrada

Porta de carregamento

Botão de 
ligação

Certifique-se de que o conector está virado 
na direção correta. 



Peças incluídas 
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Nota! O produto não inclui carregador. 

Autocolantes



Preparação 

Inicie a aplicação e toque no botão de ligação por 
Bluetooth no canto superior direito. O botão fica 
vermelho e exibe a palavra "OFF" quando ainda 
não tiver sido estabelecida uma ligação por Bluetooth. 

Certifique-se de que tem o Bluetooth ligado no 
dispositivo eletrónico que está a usar. 

2. Estabeleça a ligação por Bluetooth 

1 2

1. Transfira a aplicação 
Procure "Botzees AR" na App Store
ou na Play Store. 

Compatível com: 

iOS 12 ou superior
iPhone XS e XS Max / iPhone X e XR
iPhone 8 e 8 Plus /iPhone 7 e 7 Plus
iPhone 6s e 6s Plus
iPad Pro (todos os modelos)/iPad Air (3.ª geração)
iPad (5.ª e 6.ª gerações)/iPad mini (5.ª geração)
Android 8.0 ou superior
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Mantenha o seu dispositivo eletrónico a 25 cm de 
distância do bloco de controlo principal para 
estabelecer a ligação. 

Quando a ligação por Bluetooth tiver sido estabelecida, 
o botão no canto superior direito ficará verde e irá exibir 
a palavra "ON". 

Prima o botão de ligação na parte de trás do bloco 
de controlo principal para o ligar. 
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Quando aparecer           conseguiu estabelecer a 
ligação entre o dispositivo e o bloco de controlo 
principal.  
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3. Estabeleça a ligação de áudio Bluetooth 

Feche a aplicação, vá às "Settings " do seu 
dispositivo eletrónico e toque em "Bluetooth". 

Toque no botão amarelo com um altifalante, 
no topo do ecrã. 

O dispositivo eletrónico irá procurar 
automaticamente o áudio Bluetooth. Depois, clique 
em "Pai_Audio_xxxxxx" para estabelecer a ligação. 

1

Quando a ligação de áudio tiver sido estabelecida, 
vai aparecer a palavra "Connected". 
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Quem é abrangido:
Esta garantia abrange apenas o consumidor original ou a pessoa
que recebeu o produto como presente. Não abrange nenhuma outra pessoa ou
proprietário.

O que está abrangido e durante quanto tempo:
A não ser que seja indicado um período de garantia diferente no guia do utilizador 
incluído no produto da Pai, durante um período inferior a um ano, tudo o que está 
incluído neste produto desde a data da compra por parte do consumidor
original tem a garantia da Pai de que o produto, desde que tenha sido entregue ainda 
novo ao consumidor,dentro da caixa original, por um revendedor autorizado, e desde 
que tenha sido utilizado nas condições normais,não possui quaisquer defeitos materiais 
nem de fabrico.

O que não está abrangido:
Esta garantia não abrange defeitos que resultem de: uso ou manutenção impróprios
ou imprudentes; erros ao seguir as instruções de utilização; acidentes; humidade 
excessiva;insetos; raios; picos de energia; ligações a fontes de alimentação com uma 
voltagem imprópria;alterações ou modificações não autorizadas das condições originais; 
danos causados por procedimentos de embalamento ou de envio inadequados; perda, 
danificação ou corrupção de dados armazenados; danos causados devido à utilização do 
produto com produtos que não sejam da Pai; produtos que requeiram modificação ou 
adaptação, para que possam ser utilizados em países que não sejam o país para o qual 
foram concebidos, fabricados, aprovados e/ou autorizados, ou reparação de produtos 
danificados por estas modificações; e produtos comprados em lojas não autorizadas.

O que faremos:
Durante o período de garantia, iremos, à nossa discrição, reparar ou substituir (usando
peças de substituição novas ou renovadas) quaisquer peças defeituosas dentro de um
período razoável sem quaisquer custos.

O que deve fazer para usufruir do serviço de garantia limitada:
Devolva o produto com a prova da compra numa loja autorizada. Entre em contacto com
a Pai Technology através de customerservice@pai.technology para receber instruções 
específicas sobre devoluções e envios.

Who is covered:
This warranty is extended only to the original end-use purchaser or the person 

transferee.

What is covered/For how long:
Unless a different warranty period is stated in the Owner's guide provided with 
your Pai product, for a period of under 1 year for anything that may be incorporat-
ed into this product from the date of retail purchase by the original end-use 

is free from any defects in manufacturing, materials and workmanship.

What is not covered:

-
-

data; damage caused by use with non-Pai products; product that requires modifi-

for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of 
-

rized dealers.

What we will do:

What you must do to obtain Limited Warranty Service:
Return product, with proof of purchase from an authorized dealer. Please contact 
Pai Technology at  customerservice@pai.technology for specific return and 

The provisions of this limited warranty are in lieu of any other warranty, 

Informação de Garantia Limitada



maximum liability shall not exceed the actual purchase price paid by you for the 

and any costs of recovering, programming, or reproducing any program or data 
stored in or used with your Pai product.
This warranty is void if the label bearing the serial number has been removed or 
defaced.

Other legal rights:
This limited warranty gives you specific legal rights, and you also may have other 
rights that vary from state to state or country to country. Some places do not allow 

you.

Regulatory Conformance Hereby, PAI TECHNOLOGY LIMITED  declares that this 
-

 

Outros direitos legais:
Esta garantia limitada concede ao utilizador direitos legais específicos, e o utilizador 
também pode ter outros direitos, que podem variar consoante o seu país ou estado. 
Algumas jurisdições não permitem limitações em garantias implícitas ou a exclusão ou 
limitação de danos consequenciais ou indiretos, logo, as limitações ou exclusões 
supracitadas podem não se aplicar a si.

Conformidade Reguladora: A Pai Technology Inc. vem pelo presente declarar que este 
dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições 
relevantes da Diretiva 2014/53/UE.

 

Manutenção do produto

3. O produto deve ser examinado regularmente para verificar se há danos nos cabos, 
fichas, compartimentos ou noutras peças. Na eventualidade de se verificarem tais danos, 
esses componentes não devem ser utilizados até que os danos sejam reparados.

2. Este dispositivo está em conformidade com as especificações da norma RSS-247 da 
Indústria do Canadá. A utilização está sujeita à condição de que o dispositivo não causa 
interferências prejudiciais.

1. A bateria não pode ser substituída.

4. O brinquedo não deve ser ligado a mais fontes de alimentação do que o número
recomendado.
5. As baterias recarregáveis só devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto.

As disposições desta garantia limitada terão precedência sobre qualquer outra garantia,
quer explícita, quer implícita, escrita ou oral, incluindo qualquer garantia de
comercialização ou aptidão para um propósito específico. A responsabilidade máxima
da Pai Technology não excederá o preço que o utilizador pagou pelo
produto. Em nenhum caso será a Pai responsável pela perda, pelos danos ou pela 
corrupção de dados armazenados, ou por danos especiais, incidentais, consequenciais 
ou indiretos, qualquer que seja a causa, incluindo, mas não limitado a, substituição de 
equipamento e propriedade e quaisquer custos da recuperação, programação ou 
reprodução de programas ou dados armazenados ou usados no produto da Pai.
Esta garantia é nula se a etiqueta com o número de série for removida ou
danificada.

Outras condições:



Segurança 

I. Utilização segura 

      Aviso! 
manual pormenorizado do produto. 

Este produto tem instalados um ou mais componentes de rede sem fios. Em certas 
circunstâncias, o uso de dispositivos de rede sem fios pode ser restringido: em aviões, 
hospitais ou perto de materiais inflamáveis, explosivos ou perigosos. Se não tem total 
conhecimento das regras que regem o seu dispositivo nestas situações, consulte os 
regulamentos da zona em questão antes de ligar o dispositivo. Pode encontrar essas 
regras na parte inferior do seu produto ou noutro local visível. 

Quando o período de vida útil da bateria terminar, não a deite fora juntamente com o 
lixo doméstico. Siga os regulamentos e as leis locais no que diz respeito à eliminação 
de baterias. 

Este documento está sujeito a alterações sem aviso prévio. A garantia completa deste 
produto e serviço está descrita na íntegra na declaração de garantia limitada que 
acompanha o produto e o serviço. Quaisquer conteúdos neste documento não 
constituem garantias adicionais. A Pai Technology Inc. não assume a responsabilidade 
por quaisquer erros técnicos, erros editoriais ou omissões neste documento. 

Sobre este guia — Este guia contém informações sobre regulamentos, segurança e 
preservação ambiental que estão em conformidade com os regulamentos dos Estados 
Unidos. 

       Aviso! Um texto assim apresentado indica que, se não seguir as instruções, pode 

Para reduzir o risco de ferimentos e ter uma melhor experiência, leia o

sujeitar-se a ferimentos ou a perigo de morte. 
Um texto assim apresentado indica que, se não seguir as instruções, poderá

Um texto assim apresentado contém informação suplementar importante. 
danificar o equipamento ou perder informações.
     Nota:

Nota: 

1. Regulamentos 

2. Tratamento da bateria 

I. Safe usage

      Warning!
the detailed product manual.

This product has one or more wireless components installed. In certain circum-
stances, wireless devices may be restricted: on airplanes, in hospitals, or near 
flammable, explosive, or hazardous materials. If you are not certain of the rules 

-

Regulamentos, segurança e ambiente: 



customerservice@pai.technology.

of the product.

      Warning of the United States, 
experience, please read the detailed product manual.

      Warning! To reduce the risk of fire or burn injuries, do not disassemble, crush, or 

circuits. Do not place into fire or water.
      Warning! 

6. Power cable
       Note! To reduce the risk of electric shock or equipment damage, please note 
the following:

If the power cord is equipped with a 3-pronged plug, plug the power cord into a 
grounded 3-hole socket. Do not tamper with the grounding prong on the power 
cord, as it plays an important safety role.
       Note! The toy shall only be used with a transformer for toys，and the output 
which is DC 5V is suitable. The transformer is not a toy, and misuse of the transform-
er can cause electrical shock.
       Warning! -
ble power adapter or a replacement adapter provided by Pai Technology.

- This product must be used under direct supervision by adults.
- Please comply with the terms of the warranty to prolong the product’s life.

A bateria não pode ser substituída ou removida facilmente sem afetar a garantia. Se a 
bateria tiver um problema, contacte o serviço de apoio ao cliente através de 
customerservice@pai.technology. 

Este produto foi testado para estar em conformidade com as restrições de 
compatibilidade eletromagnética dos Estados Unidos, mas a utilização de produtos que 
não sejam da empresa ou de outros acessórios recomendados pode alterar e afetar a 
compatibilidade eletromagnética do produto. 

Aviso dos Estados Unidos, para reduzir o risco de ferimentos e ter uma melhor 
experiência, leia o manual pormenorizado do produto. 

Aviso! Para reduzir o risco de incêndio e queimaduras, não desmonte, esmague ou

Mantenha a bateria longe de crianças. 

Outras informações de saúde e segurança

perfure a bateria. Não permita que o exterior da bateria entre em contacto direto com 
os circuitos. Não a coloque no fogo ou em água. 

Aviso! 

- Este produto deve ser utilizado sob a supervisão de adultos.
- Se o produto entrar em contacto com líquidos ou outros detritos, 
limpe-o imediatamente.
- Não manuseie o produto de forma imprópria nem atire o produto.
- Não aperte nem aplique pressão excessiva na superfície do produto. Poderá danificar 
ou deformar o produto.
- Não coloque o produto dentro ou perto de equipamento de aquecimento ou de alta 
voltagem. Poderá danificar o produto ou provocar outros acidentes.
- Limpe o produto com um pano seco e suave. Não o lave.
- Este produto não deve entrar em contacto com água. 

3. Bateria selada na fábrica 

4. Declaração de compatibilidade eletromagnética 

5. Segurança da bateria



Declaração de Conformidade com a FCC 

(1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e
(2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, 
incluindo as interferências que possam causar uma utilização indesejável. 

As alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pela parte 
responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para utilizar 
o equipamento. 
Nota: 

Declaração de Exposição a Radiação da FCC 

limites definidos para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das 
Normas da FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar uma proteção razoável contra 
interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e 
pode emitir energia de radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com 
as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No 
entanto, não há qualquer garantia de que não ocorram interferências em certas 
instalações. Se este equipamento causar 

efetivamente interferências prejudiciais à 
receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e voltando a 
ligar o equipamento, recomenda-se que o utilizador tente corrigir as interferências 
através de uma ou mais das medidas seguintes:
Voltar a orientar a antena ou mudá-la de lugar.Aumentar a distância entre o equipamento 
e o recetor.
Ligar o equipamento a uma tomada num 
circuito diferente daquele a que está ligado 
o recetor.
Consultar o vendedor ou um técnico 

assistência. 
de rádio/televisão qualificado para solicitar 

Este equipamento foi testado, verificando a sua conformidade com os 

Este equipamento está em conformidade com os limites da FCC para a exposição a 
radiação de radiofrequências em ambientes não controlados. 

Este transmissor não deve estar no mesmo local que outra antena ou transmissor nem
 deve ser utilizado juntamente com outra antena ou transmissor.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. 
A utilização está sujeita às duas condições seguintes:



Declaração de Conformidade com a IC  

Este dispositivo está em conformidade com o(s) princípio(s) isento(s) de licença das 
normas RSS da Indústria do Canadá. A utilização está sujeita às duas condições seguintes: 
(1) Este dispositivo não pode causar interferências e (2) este dispositivo tem de aceitar 
qualquer interferência, incluindo as interferências que possam causar um uso indesejável. 

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils 
radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux condions suivantes : 
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'ulisateur de l'appareil doit 
accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est suscepble d'en 
compromettre le fonctionnement. 

 



©2019 Todos os direitos reservados. iPhone, iPad, iPad Mini e iPad Pro 
são marcas comerciais da Apple Inc. Google Play é uma marca comercial 
da Google Inc. 

Está em conformidade com as respetivas normas 
ASTM F963, CPSIA, EN71 e ROHS. 

Fabricado na China 

FCC ID: 2APRA83101     IC: 23852-83101



www.pai.technology


