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COMPLETANDO OS ANÉIS DE CORPO

PERNAS, BRAÇOS E OLHOS 

MONTAGEM FINAL 

BATERIA 

MOTOR E EIXO 

LIGANDO OS FIOS 

Coloque o robô na horizontal conforme mostrado. Agora seu robô 
é um monstro robótico! 

Se o motor não funcionar
• Verifique se os cabos estão conectados corretamente nos 
terminais. 
• Verifique se a bateria está inserida da forma correta redonda 
(veja o passo 16). 
• Verifique se você está utilizando uma bateria nova. 
• Verifique se as engrenagens do motor e do eixo estão conectadas. 
• Verifique se as engrenagens estão lubrificadas. Você pode 

lubrificar as engrenagens através do pequeno orifício na parte 
traseira.

Como funciona? A bateria fornece eletricidade para o motor, que 
faz girar sua engrenagem em alta velocidade. A conexão com a 
engrenagem do eixo faz com que o eixo gire a baixa velocidade. 
Os pés de plástico na ponta do eixo são rodas excêntricas, que 
são simplesmente círculos com um ressalto. À medida que a roda 
gira, o ressalto se move em torno dela. Quando o motor é ligado, 
a roda excêntrica faz com que cada um dos lados do robô se 
eleve de cada vez, fazendo com que o robô execute movimento 
de caminhada. 

Utilizando rodas excêntricas As rodas excêntricas do robô transformam o movimento 
rotacional do eixo em movimento para cima e para baixo. Muitas máquinas contêm 
rodas e eixos com ressaltos que fazem o mesmo trabalho. Por exemplo, no motor de 
um carro, um eixo giratório com ressaltos faz abrir e fechar as válvulas que permitem 
que o combustível entre no motor para ser queimado e permite que os gases de escape 
sejam expelidos para fora. 
Os sons da latinha Os movimentos do motor, engrenagens e eixo, criam vibrações 
que se movem através do robô. Mais vibrações provêm da perna enquanto a mesma 
desliza ao longo do terreno. As vibrações são passadas para a latinha e o ar dentro 
da lata. O som é ressaltado tornando o som da vibração mais alto. Isso é chamado de 
ressonância. Você pode sentir a ressonância se você colocar o ouvido perto da lata. 
Se você tirar a latinha de seus anéis, você vai ouvir que o som do robô fica muito mais 
silencioso. 
Instrumentos musicais A maioria dos instrumentos musicais fazem uso da ressonância 
para produzir os seus sons. Por exemplo, o corpo de um violão torna o som mais alto 
porque o ar ressoa no seu interior. O ar também ressoa no interior do tubo de um 
trompete quando é soprado. Veja por si mesmo este efeito soprando suavemente na 
parte superior de uma garrafa de plástico vazia até que o ar dentro comece a ressoar. 
O mar em uma concha Se você colocar uma concha grande no seu ouvido, você pode 
ouvir o mar! Não é realmente o mar. O som que você ouve e que parece o movimento 
do mar é o som do ambiente em torno de você que ressoa na concha. 

Movimento de Robô Engenheiros desenvolveram várias formas de dar movimento aos 
robôs. A maioria dos robôs que se movem tem rodas ou esteiras, mas alguns têm duas 
pernas e andam como os humanos. Andar é um problema muito difícil de ultrapassar 
para os engenheiros de robótica. Robôs que executam caminhadas confiáveis ainda 
estão sendo desenvolvidos. No entanto, alguns robôs têm sido feitos para saltar e até 
mesmo executar cambalhotas.
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F. LIDANDO COM PROBLEMAS

G. CURIOSIDADES 

a película protetora do adesivo de cada olho que se move e cole-os nas chapas de 
base de olho. Utilize parafusos para fixar as outras extremidades dos fios metálicos 
aos pinos localizados na estrutura do corpo, próximos à caixa da bateria. Dobre o 
fio para atingir a forma que quiser. Se você quiser fazer espirais, os fios podem ser 
enrolados em uma caneta (conforme figura na folha de instruções).

Encaixe uma latinha vazia e limpa nos anéis de corpo. Você pode ter que afrouxar 
os parafusos que unem os anéis de corpo para que a latinha encaixe. Aperte-os 
novamente mais tarde. 

Insira uma bateria "AA" 1,5 volts na caixa da bateria com o terminal negativo da 
bateria conectado à mola dentro da caixa da bateria. Se o motor funcionar, mova o 
interruptor para desligá-lo. Coloque a capa da caixa da bateria e fixe-a com um parafuso. 
Parabéns! Seu Robô Latinha está completo. Posicione o seu Robô Latinha e ligue 
o motor. O Robô vai caminhar se sacudindo de um lado para o outro, fazendo uma 
vibração sonora. Você pode criar diferentes estilos de caminhada modificando a 
posição dos ressaltos nos pés de plástico do seu robô.

Você pode fazer o robô andar horizontalmente também. Retire a lata. Inverta os fios 
para que os dois fios vermelhos fiquem no mesmo ilhós metálico, e os dois fios pretos 
fiquem no outro (conforme figura na folha de instruções). Lembre-se de recolocar os 
pinos conectores. (Se você não inverter os fios mais, o Robô vai andar para trás!) 

E. MONSTRO ROBÓTICO 

Encaixe o anel existente na ponta de cada fio 
metálico dentro da cavilha localizada atrás de cada 
chapa de base de olho e fixe com um parafuso. Remova 

Encaixe um canudo dobrável em cada conector de 
canudo instalado no anel de corpo. Encaixe uma mão de 
pinça na outra ponta de cada canudo dobrável. 

Posicione a perna curta na cavilha existente do lado de fora do anel de corpo mais 
próximo do eixo. Fixe-a com um parafuso. 

Posicione a perna comprida na cavilha existente na estrutura do corpo, embaixo da 
caixa de bateria, e fixe-a com um parafuso. 

Repita o passo 9 para o outro anel de corpo, mas desta vez coloque um conector 
de canudo em cada parafuso antes de inseri-lo no anel de corpo. 

Pegue um anel de corpo e posicione-o ao longo do anel de corpo que está 
fixado à estrutura do corpo próximo ao compartimento do motor. Alinhe os furos 
nos dois anéis e insira dois parafusos nos furos. Coloque porcas sobre os 
parafusos e aperte-as. 

Você precisa conectar os fios da bateria aos fios do 
motor. Coloque o fio vermelho do motor e o fio preto da 
bateria em um dos ilhoses metálicos. Encaixe e pressione 
um pino conector para manter os fios no lugar. Coloque o 
fio preto do motor e o fio vermelho da bateria no outro ilhós 
(conforme figura na folha de instruções). Encaixe o outro 
pino conector.

Cuidadosamente, mas firmemente, coloque uma roda 
excêntrica (pés de plástico) em uma ponta do eixo. Coloque 
a outra roda excêntrica na outra extremidade do eixo de 
modo que o ressalto aponte na direção oposta à primeira 
roda excêntrica (conforme figura na folha de instruções).

Posicione a capa de motor e eixo e empurre-a para baixo para que os quatro pinos 
que existem na estrutura do corpo encaixem na capa. Fixe a capa no lugar com quatro 
parafusos. 

Coloque o eixo ficando o mesmo apoiado sobre os cortes em semi-círculo que 
existem na lateral do seu compartimento.  A roda dentada no eixo deve conectar com a 
engrenagem do eixo do motor. Lubrifique as engrenagens com graxa. (Óleo de cozinha 
servirá para este efeito). 

Suavemente passe os fios do motor através dos buracos quadrados que 
existem no corpo, dentro do compartimento do motor. O fio vermelho passa 
através do buraco do lado direito e o fio negro através do buraco do lado 
esquerdo. Encaixe o motor em seu compartimento. 

Posicione a caixa de bateria na estrutura do corpo de modo que os pinos na caixa 
de bateria encaixem nos furos na estrutura do corpo. Tenha cuidado para não prender 
os fios entre o corpo e a caixa de bateria. Fixe a caixa de bateria no lugar com dois 
parafusos através de sua base. Não coloque uma bateria na caixa ainda. 

Gire a estrutura do corpo para que ela fique apoiada sobre 
os anéis, com o compartimento do motor e das engrenagens 
virado para você.  A caixa de bateria posiciona-se na área 
plana da estrutura do corpo que está mais longe de você, 
com a chave liga e desliga mais próxima do compartimento 
do motor. Primeiramente, passe com cuidado os fios através 
dos dois pequenos furos quadrados na estrutura do corpo. O 
fio preto passa pelo buraco do lado direito, e o fio vermelho 
pelo buraco do lado esquerdo (conforme figura na folha de 
instruções).

Olhe a estrutura do corpo. De um lado estão dois ilhós metálicos. Encaixe dois 
anéis de corpo neste lado. Os encaixes cilíndricos dos anéis de corpo encaixam 
nos buracos que ficam a cerca de dois centímetros de cada extremidade da 
estrutura do corpo. Fixe cada anel com um parafuso inserido a partir do outro 
lado da estrutura do corpo.

Siga estes passos para montar o seu robô. Os números referem-se aos diagramas no 
folheto de instruções. 

Também necessárias, mas não incluídas neste kit: 1 pilha 'AA' 1,5 volts, chave philips 
pequena, e uma latinha usada, limpa. 

1 estrutura do 
corpo

2 pés de 
plástico 

1 caixa de bateria com 
tampa e fios 

2 canudos 
dobráveis 

1 capa de 
motor e eixo 

1 eixo com 
engrenagem 

2 olhos que 
se movem 

2 conectores 
de canudo

2 pinos 
conectores

4 parafusos 
e porcas 

1 motor de 
brinquedo com 
engrenagem 

2 chapas de 
base dos olhos 

2 fios 
metálicos

4 anéis de corpo 1 perna 
curta 

1 perna 
comprida 

2 mãos 
de pinça 

parafusos

1. Utilize 1 pilha “AA” DE 1,5 V.  (não incluida).
2. Para obter melhores resultados, utilize uma pilha nova. Só devem ser usadas pilhas e 

baterias do tipo recomendado ou similares e diferentes tipos de pilhas e baterias novas e 
usadas não devem ser misturados.

3. As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade.
4. Remova a pilha do robô quando não estiver em uso.
5. As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo.
6. As pilhas não devem ser recarregadas.
7. As baterias devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
8. As baterias somente devem ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
9. Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito. 

1. Leia cuidadosamente estas instruções antes de começar. Guarde a embalagem por 
conter informações importantes

2. É recomendada a assistência e supervisão de um adulto.
3. Este kit é destinado a crianças acima de 8 anos.
4. Este kit e seu produto final contêm peças pequenas que podem ser engolidas. 

Mantenha fora do alcance das crianças menores de 3 anos.

6. Para evitar possíveis curtos-circuitos, nunca toque os contatos dentro da caixa da 
bateria com metal.

5. Peças metálicas podem ter arestas cortantes. Assistência de um adulto é necessária 
quando for montar estas peças. 

D. MONTAGEM 

A. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA: 

B. USO DE PILHAS 

C. CONTEÚDO 

ROBÔ LATINHA

Aos pais: Leiam todas as instruções antes de auxiliar seus filhos.

ATENÇÃO:
Contém partes pequenas que podem ser engolidas
Não é indicado para crianças menores de 3 anos.

Digitalize o código QR para ver instruções em vários idiomas para este kit.

DÚVIDAS E COMENTÁRIOS
Nosso propósito é ter você como cliente e sua satisfação com este produto é importante para nós. 
Caso você tenha quaisquer comentários ou perguntas, ou se você encontrar alguma parte deste 
kit faltando ou defeituosa, não hesite em contatar o nosso distribuidor no seu país. Produzido por 
4M Industrial Development Limited – Hong Kong. Importado e distribuído no Brasil por: Kosmika 
Brinquedos. E-mail: sac@kosmika.com.br site: WWW.KOSMIKA.COM.BR


