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Setul include 10 piese: brat de macara cu carlig, masca pentru Botley, 2 brate de plug, bila pentru demolari, 3 cuburi 

din plastic, un indicator cu santier in lucru, instructiuni in limba engleza cu 8 provocari. 

Este momentul sa duceti abilitatile de codare la urmatorul nivel! 

Haideti sa trecem la treaba! Botley a fost echipat recent cu doua maini sub forma de pluguri si o macara pentru 

distractie suplimentara! 

Programeaza-l pe Botley sa impinga cuburile de construit intr-o gramada, si fa-l sa-si balanseze bila pentru demolat 

pentru a le darama. Programeaza-l pe Botley sa realizeze secventele ilustrate in aceasta brosura sau foloseste 

cunostintele tale de inginerie pentru a construi provocari si mai interesante. 

Sfaturi pentru configurare si joc: 

• Provocarile de mai jos reprezinta felul in care va arata fiecare constructie in spatiu 3D real. Rezolvarea unei 

provocari sau a face un traseu corect ar putea necesita incercari bazate pe incercare/eroare. Daca nu 

functioneaza de prima data, poti sa rearanjezi piesele. Continua sa exersezi pana cand te pricepi! 

• Foloseste-te de calitatile unice ale mediului inconjurator: manevreaza-l pe Botley in jurul picioarelor 

scaunului, plimba-l pe sub mobila, sau intoarce-l la 90 de grade dupa colturile peretilor. Obstacolele naturale 

sunt de mare ajutor si pot realmente sa sporeasca distractia! 

Prima imagine: 

Asambleaza macaraua ajustabila si ataseaz-o la spatele lui Botley. Conecteaza mainile sub forma de plug la masca lui 

Botley si ataseaza masca pe fata lui. 

1.  Loveste cuburile 

Intoarce-te doar pe partea dreapta pentru a darama 2 cuburi. 

2. Loveste blocul 

Intoarce-te doar pe partea stanga pentru a darama 3 cuburi. 

3. Buldozer! 

Darama 2 blocuri si intoarce-te la start. 

4. Este timpul pentru tractare! 

Trage cubul pana la obiectivul final. 

           5.     Ridicarea incarcaturii 

Cara cubul pana la obiectivul final. 

6. Muta blocuri! 

Ridica 2 cuburi si cara-le pe ambele pana la obiectivul final. 


