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НАБІР ДЛЯ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ

3+ВІК

НЕБЕЗПЕКА УДУШЕННЯ – 
Маленькі деталі. 
Не для дітей до 3 років.

УВАГА!



AA

AA
AA

А. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК

Використання батарейок

1. Необхідна постійна допомога та нагляд дорослих.
2. Цей комплект призначений для дітей віком від 3 років.
3. Цей комплект і його готовий виріб містять невеликі деталі, які можуть спричинити
удушення у разі неправильного використання. Тримайте подалі від дітей до 3 років.
4. Щоб уникнути можливих коротких замикань, ніколи не торкайтеся контактів все-
редині корпусу акумулятора будь-якими металевими предметами.
5. НЕ занурюйте прилад CODEAMAZE™ у рідину. Запобігайте потраплянню деталей
чи проводів у порожнину роту.
6. Не відкривайте основний блок CODEAMAZE™ та не виймайте внутрішні
компоненти. Не використовуйте прилад, якщо він зламаний чи пошкоджений.

1. Для використання потрібні три батарейки 1,5 В типу
AAA (не входять у комплект).
2. Для найкращих результатів завжди використовуйте
свіжі батарейки.
3. Переконайтеся, що ви помістили батарейки у правильній
полярності.
4. Виймайте батарейки з набору, коли він не використовується.
5. Замініть батарейки відразу, щоб уникнути можливого пошкодження комплекту.
6. Акумуляторні батарейки потрібно вийняти з комплекту перед заряджанням.
7. Акумуляторні батарейки слід заряджати під наглядом дорослих.
8. Переконайтесь, що клеми живлення у відсіку для батарейок не мають короткого
замикання.
9. Не намагайтеся перезаряджати батарейки, які не перезаряджаються.
10. Не змішуйте старі та нові батарейки.
11. Не змішуйте лужні (алкалінові), стандартні (вуглець-цинкові) або акумуляторні
батарейки.



КОРОТКИЙ ПОСІБНИК

Зберігання

Вирішення проблем

1. Зберігайте CODEAMAZE™ у коробці. Завжди дбайте про CODEAMAZE™ і підтримуй-
те запчастини у чистоті.
2. Не складайте та не мніть лабіринтні поля під час їх зберігання.

1. Якщо робот не рухається, перевірте рівень зарядки акумулятора та переконай-
тесь, що батарейки вставлені у правильному положенні. Перевірте, чи перемикач
ввімкнено.
2. Якщо робот не належним чином прикріплений до сітчастого механізму всередині
основної плати, використовуйте      карту (або будь-яку іншу карту позиції), щоб
перезавантажити механізм сітки та повернути робота назад у вихідне положення.
Робот буде залучений до основного блоку.
3. Якщо пристрій двічі подає звуковий сигнал після ска-
нування кодової картки, це вказує на те, що карта не
була успішно відсканована. Якщо це сталося, спробуйте
просканувати карту ще раз.
4. Якщо робот не рухається відповідно до збережених
кодів, перевірте, чи правильно вирівняні краї кодової
картки зі сканером, інакше будь-яке світло, що прохо-
дить через проміжок, може вплинути на процес скану-
вання і призвести до переміщення робота у хаотичному
порядку.
5. Замініть батарейки, коли маленький світлодіод почне
блимати.
6. Якщо виникне помилка під час введення кодових
карт, скануйте картку      CLEAR, щоб видалити всі збере-
жені коди, і запустіть знову. Ви також можете вимкнути
основний блок та знову увімкнути, щоб очистити коди та
скинути механізм сітки.
7. Якщо прилад не використовується 10 хвилин або
більше – головний блок переходить в режим сну. Ви можете розбудити його
натисканням кнопки сканування або перезавантаженням.
Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил FCC. Використання пристрою визначається наступними двома умовами:
(1) попередження: будь-які зміни, які не затверджені в прямій формі стороною, відповідальною за відповідність, можуть привести до
порушення роботи пристрою.
(2)примітка: дане обладнання перевірено та визнано цифровим пристроєм, що відповідає класу в згідно частини 15 Вимог FCC. Ці
нормативи призначені для забезпечення захисту від перешкод в житлових приміщеннях. Дане обладнання є джерелом радіови-
промінювання. Якщо воно встановлено з порушенням інструкцій, це може спричинити виникнення перешкод для радіозв'язку. При
цьому не гарантується відсутність перешкод в кожному конкретному випадку. У разі виникнення перешкод прийому радіо або
телевізійного сигналу, що визначається вмиканням і вимиканням пристрою, користувачеві рекомендується спробувати усунути
перешкоди одним із таких способів:
- змініть орієнтацію або розташування приймаючої антени;
- встановіть обладнання далі від приймача;
- під'єднання обладнання і приймач у розетки різних електричних ланцюгів;
- зверніться за допомогою до постачальника або до сервісного центру. САЙТ: WWW.AFK.UA

ТЕЛ: +380 44 465 75 50
Назва товару: Набір для навчання Програмування
модель №: 00-06801
Торгова назва: 4м lndustrial development limited



В. ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ТА ВЧИТЕЛІВ

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК

Що таке кодування?

Навіщо дітям вивчати кодування?

Що ж неймовірного у CODEAMAZE™ ?

Комп'ютери можуть слідувати лише логіч-
ним покроковим інструкціям. Як результат, 
весь комп'ютерний код повинен бути роз-
роблений дуже логічно. Написання 
інструкцій для комп'ютерів відоме як коду-
вання. У більш широкому сенсі кодування 
можна розглядати як процес побудови 
серії кроків у вигляді простих команд, щоб
виконати завдання. У нашому випадку це 
набір вказівок, щоб направити робота на 
вирішення лабіринту. 

Кодування навчає дітей критичному мис-
ленню та вирішенню проблем.
Зокрема, для виявлення складної пробле-
ми та розбиття її на керовані завдання. Це 
навички, які можна перенести у реальне 
життя. І подібно до вивчення мови, діти 
швидко навчаються кодуванню. Створен-
ня коду з нуля неймовірно сприяє зросту
навичок творчості.

CODEAMAZE ™ дозволяє маленьким дітям освоювати навички кодування за допо-
могою інтуїтивних кодових карт, які не покладаються на здатність читання чи 
мовні навички. Діти можуть упорядковувати ці картки послідовно, щоб кодувати 
програму та вирішувати лабіринт. Це дуже чутливий підхід до розвитку обчислю-
вального мислення без використання екрана чи іншого складного синтаксису за 
межами рівня їх розуміння. Ця гра вимагає, щоб діти організували кодові картки, 
рахували фізичні сітки, долали перешкоди та вводили команди, використовуючи 
спеціально розроблену патентну технологію Snap-To-Code ™, щоб навчити робота 
просуватися по лабіринту.



КОРОТКИЙ ПОСІБНИК

Всередині набору

Розумний дизайн

Пізнавальні навички
Діти здатні швидко засвоювати 
та адаптуватися до нової інфор-
мації, оскільки вони ще тільки 
розвивають свої пізнавальні 
навички. CODEAMAZE™ допома-
гає дітям зрозуміти писемність та 
вводить поняття напрямків (ліво, 
право, вгору та вниз), просторо-
вої обізнаності та підрахунку.

У комплект входить 30 ретельно розроблених завдань на полях з тематичними 
лабіринтами, а також перешкоди, що забезпечують різний рівень складності, 
варіативності та купу веселощів. CODEAMAZE™ дуже простий у налаштуванні, 
необхідна мінімальна підготовка. Він також портативний, і з ним можна грати в 
будь-якому місці.

CODEAMAZE™ має розумну конструкцію у вигляді дошки, на якій робот завжди 
рухається вперед. На відміну від інших подібних наборів кодування, на головній 
платі CODEAMAZE™ використовується сітчасте ігрове поле, що дозволяє роботу 
рухатися на точних відстанях, уникаючи фізичних вимірювань, які можуть заплута-
ти або розчарувати дітей, які все ще розвивають свої просторові навички.



С. КОРОТКИЙ ПОСІБНИК

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК

Оберіть поле з лабіринтом та помістіть його 
на головний блок. Ми пропонуємо починати 
з найлегшого поля з тваринами.

Пересуньте кнопку живлення на "ON".

Розмістіть робота на старті, вказаному на 
картці завдання (позиція А для 1-го рівня 
завдання з тваринами).

Ви також можете урізноманітнити лабіринт і
зробити його веселішим та складнішим, 
використовуючи тунелі та перешкоди або 
розмістивши прапор у пункті призначення.

Після закінчення поточного завдання,
ви можете перейти до наступного.

Прив’яжіть карту PLAY    до програми, а 
потім спостерігайте за рухами робота для 
проходження лабіринту.



PET 1
CHALLENGE

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК

Виберіть карту завдання для рівня 1 (для 
поля для домашніх тварин). Поставте її на 
підставку для карт і встановіть кодові 
картки в лоток.

Почніть кодування, розкладаючи по черзі 
свої картки       кодів напрямку, щоб виріши-
ти лабіринт.

Прив’яжіть картки коду напрямку, щоб збе-
регти команди для головного блоку.

Вимкніть головний блок CODEAMAZE™ коли
він не використовується.

Перезавантажте старт карткою позиції.
Повторіть попередні кроки, поки всі завдан-
ня не будуть пройдені.

Помістіть карту позиції        (позиція А для 
1-го рівня завдання з тваринами) на сканер, 
щоб встановити стартову точку лабіринту.



ДЕТАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ

D. ДЕТАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ

У комплекті

Мета гри
Мета CODEAMAZE™ - навчити дітей кодувати, даючи вказівки роботові, щоб пройти 
лабіринт, використовуючи найкоротший можливий маршрут. Маршрут призна-
чається за допомогою карток завдання.

1 головний блок CODEAMAZE™

6 полів з лабіринтами (домашні тварини, зоопарк, динозаври, розширений та

2 бланки для створення ваших власних полів з лабіринтами)

30 карток з завданнями (для домашніх тварин, зоопарку, динозаврів та

розширеного поля, відповідно до кольору кожного поля)

30 кодових карток (     стрілка,      грати,      очистити, та позиції A, B, C, D)

2 фігурки роботів

6 перешкод (тунелі, конуси, прапори)

1 підставка для карток завдань

1 сумка для роботів та аксесуарів для перешкод

1 інструкція на 16 сторінок
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ДЕТАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ

2. Вибір поля з лабіринтом

1. Встановлення батарейок та увімкнення 
   основного блоку

Загалом 3 поля з лабіринтами: домашні тварини, зоопарк, динозаври. Завдання 
для поля з тваринами значно простіші, ніж для полів зоопарку та динозаврів. 
Поле з домашніми тваринами використовується як приклад для інструкцій.
Розмістіть поле з лабіринтом на головний блок в позиції А в нижньому лівому 
кутку головного блоку.

Встановіть батарейки та увімкніть головний блок CODEAMAZE™. Тепер ви повністю 
готові до нових пригод!
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Старт Фініш

Рівень
завдання

Тема

ДЕТАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ

3. Вибір рівнів завдання

4. Налаштування точки старту
Основний блок CODEAMAZE™ має вправно розроблений механізм рухомої сітки з 
магнітом під точками взаємодії, щоб змусити робота рухатися по лабіринту.

Кожне поле лабіринту позначене A, B, C і D як точки старту або пункту призначен-
ня. Увімкнувши пристрій, ви почуєте рух внутрішнього механізму. Зазвичай 
магнітна точка знаходиться в положенні А в лівому нижньому куті. Поставте 
бажаного робота на старт.

У цьому прикладі (поле домашніх тварин) початкове положення - точка А. Магніт-
на точка стандартно буде під A. Ви також можете знову вставити картку          A, 
щоб переконатися, що вона знаходиться в цьому місці. Якщо робот у цей час зна-
ходиться в точці А, ви побачите, що його раптом почало притягувати, наче він 
ожив.

Кожне поле з лабіринтом має картки з завданнями. Кожна картка має свій колір, 
який відповідає кольору поля. Наприклад, ми починаємо з поля домашніх тварин і 
обираємо картку завдання для рівня 1. Завдання полягає в тому, щоб доручити 
роботу пройти лабіринт від точки А до В.

Обмежені зони



ДЕТАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ

5. Прикрашання лабіринту

Якщо початкова точка знаходиться десь в іншому місці, використовуйте від-
повідні карти позицій, щоб перемістити магнітну точку в цю позицію і перенести 
робота туди.

Ви також можете розмістити перешкоди на шляху, щоб зробити гру більш склад-
ною та веселою.
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ДЕТАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ

6. Кодування робота
Ви маєте робота на стартовій позиції, котрий рухається завдяки внутрішньому 
механізму, і тепер ви можете планувати та вводити код, як описано в наступних 
пунктах. Після цього робот почне проходити місії по порожнім клітинкам.
Робот виконуватиме всі дії в коді.
На кодових картках надруковані стрілки. Перш ніж відправляти робота на місії, 
налаштуйте картки зі стрілками, як вказано для вирішення лабіринту. Одна 
картка представляє один крок (один пробіл) і один напрямок.
Подивіться на карту, щоб дізнатись своє завдання. Визначте перший напрямок, у 
якому робот повинен рухатися, і порахуйте кроки, необхідні для досягнення 
наступного повороту. Візьміть однакову кількість кодових карт і розмістіть їх на 
таблиці в потрібному порядку. Повторіть, поки всі напрямки та кроки не будуть 
розміщені на столі, а потім перевірте, чи все вірно.



ДЕТАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ

7. Зберігання кодів
Після того, як картки коду будуть налаштовані, настав час доручити роботу пройти 

лабіринт. На нижній частині основного блоку є сканер. Тут скануються кодові 

картки. Починаючи з першої картки, покладіть кожну карту на сканер у потрібному 

положенні, щоб сканувати чорно-білий код внизу і додати його до програмного 

коду. Зробіть це, вирівнявши три крапки на краю картки з крапками над сканером, 

а потім натисніть кнопку під однією крапкою в центрі картки.

Якщо карта пройшла успішно – головний блок повідомить про це звуковим сигна-

лом. Якщо основний блок не подає сигналу або звучить двічі, це вказує на те, що 

карту не вдалось просканували, і вам потрібно сканувати її ще раз.

Переконайтеся, що картка коду щільно прикладена до краю сканера, інакше 

світло, яке проходить, крізь щілинки, може вплинути на процес сканування і 

призвести до того, що робот почне рухатись у хаотичному порядку.

Якщо ви помітили деякі помилки, перезапустіть процес кодування скануванням 

картки       CLEAR (неповне коло зі стрілкою). Усі попередні коди будуть очищені. 

Ви почуєте два довгих звукових сигнали, які вказують на успішне очищення кодів.
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8. Відтворення кодів
Коли всі картки та кроки збережено, проскануйте картку      PLAY (ту, на якій три-

кутник), щоб відтворити послідовність коду. Основний блок CODEAMAZE™ відтво-

рить код, переміщуючи робота, для проходження лабіринту. Бінго! Незалежно від 

того, в якому напрямку робот повертається або рухається, він завжди обертається 

і дивиться вперед.

Якщо введений вами код був неправильним, робот не досягне місця призначення. 

Проскануйте оригінальну картку позиції, щоб повернути робота у вихідне поло-

ження, а потім спробуйте ще раз. (Можливо, вам доведеться усунути деякі переш-

коди, оскільки робот буде повертатися лише по краях). Відповідь показана на зво-

роті картки завдання.

Наступне завдання може включати більше кроків кодування або зміну початкової 

та кінцевої точок.

Закінчивши гру, вимкніть основний блок, щоб не розряджати батарейки.
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9. Розширені завдання
Також ви маєте набір розширених карток завдань. Мета розширеного завдання 

- пройти лабіринт якомога коротшим маршрутом, проходячи через обидва 

тунелі. Вирішуйте завдання рівень за рівнем. Ви також можете використовувати 

один і той же принцип (проходячи через два тунелі), щоб створити різні завдання 

для своїх друзів або родини, або створити різні поля з лабіринтами. Дайте волю 

своїй уяві!
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10. Проявіть свою креативність
Також у наборі є порожні поля, які дозволять вам створювати, розфарбовувати 

та проходити власні лабіринти. Ви можете розмістити тунелі та перешкоди на 

проміжках між точками старту та призначення. Чому б не зробити лабіринт кос-

мічних пригод чи лабіринт мурашиних тунелів, щоб кинути виклик батькам?!

ЗАПИТАННЯ ТА КОМЕНТАРІ: Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення від цього товару важливе для нас. Якщо у вас є 
коментарі чи запитання або ви виявили, що будь-яка частина цього комплекту відсутня або несправна, будь ласка, не соромте-ся 
звернутися до нашого дистриб'ютора у вашій країні. Ви знайдете адресу, надруковану на упаковці. Ви також можете зв'язати-ся з 
нашою командою : Електронна адреса: info@afk.ua. Сайт: www.afk.ua.




