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Dziękujemy za zakup programu U-bot – bota SL nowej generacji. 

Wymagania: 
– Windows XP z Service Pack 2, Windows Vista,
– .NET Framework 3.5 



Opcje:

Login – logowanie bota do SL (musisz najpierw wpisać imię, nazwisko i hasło bota oraz 
imię i nazwisko master-awatara).

Logout – wylogowanie bota

Say – bot mówi na kanale 0 czatu ogólnego

Shout – bot krzyczy na kanale 0 czatu ogólnego

Sit – bot siada na obiekcie który wskażesz prawym klawiszem myszy. 

Stand- bot wstaje. Opcja „Autosit” zostaje wyłączona (jeśli była włączona).

Sit(Ground) – bot siada na ziemi/podłożu

Resit – ustawienie zegara w sekundach. Bot wstaje i siada po podanej liczbie sekund. 
Wpisz 0 jeśli chcesz wyłączyć zegar.

UpnDown – bot  wstaje i siada natychmiast  po wybraniu tej opcji 

Touch – bot touch the prim you selected by mouse rightclicking it. 

Retouch – ustawienie zegara w sekundach. Bot dotyka obiektu po podanej liczbie sekund. 
Wpisanie 0 wyłącza zegar.

DoubleTouch – działa z opcją „Retouch”. Pozwala na pojedyncze lub podwójne dotknięcie.

PayToMaster – bot płaci podana kwotę l$ master awatarowi

Chat – włącza/wyłącza wyświetlanie czatu

Clear – czyści okno komunikatów

Teleport – teleportuje bota. Musisz podać prawidłową nazwę regionu i współrzędne

TP To Me – bot wysyła do master awatara zaproszenie do teleportacji

F/B/L/R – przesuwanie bota przód/tył/lewo/prawo

\ / - obracanie bota lewo/prawo

Fly – włącza/wyłącza tryb latania

U/D – przesuwanie bota góra/dół gdy tryb latania jest włączony

Autoanswer1 – włącza/wyłącza automatycznie odpowiadanie dla campingów Alicia Stella 
typ 1 *

Autoanswer2 – włącza/wyłącza automatycznie odpowiadanie dla campingów Alicia Stella 
typ 2 *. Działa prawidłowo tylko z 1-primowymi campingami.



Aftersit – bot siada na miejscu podanego awatara natychmiast gdy ten wstanie. Musisz 
wpisać imię i nazwisko awatara bez błędów.

Answer – ręczna odpowiedź na IM od obiektu SL (obiektu, nie awatara).

Rebake – odtwarza tekstury i wygląd bota (nie zawsze działa prawidłowo).

Avatars – wyświetla dane awatarów znajdujących się w otoczeniu (czasem odległość i 
współrzędne są wyświetlane nieprawidłowo).

Inviter – włącza/wyłącza tryb zapraszania do grupy. Wymaga FVC Group Inviter.

Autosit – włącza/wyłącza tryb automatycznego siadania

Inne opcje:

Jeśli zaoferujesz teleport swojemu botowi, bot przybędzie do Ciebie tak szybko jak to 
możliwe
Jeśli zaoferujesz botowi dołączenie do grupy, bot zaakcepuje ofertę natychmiast
Jeśli zaoferujesz botowi obiekt ze swojego inventory, bot zakceptuje go natychmiast

* Alicia Stella camping typ 1

Camping pad wysyła do gracza menu dialogowe z pytaniem. Menu zawiera odpowiedź.



* Alicia Stella camping typ 2

Camping pad wysyła do gracza menu dialogowe z pytaniem. Menu nie zawiera 
odpowiedzi.

Camping pad pokazuje odpowiedź używając funkcji SetText.


