
B. USO DE PILHAS
1. Este modelo exige uma pilha 1,5 AA bateria (não incluída).
2. Para o funcionamento ideal, sempre use pilhas alcalinas.
3. As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade.
4. Retire as pilhas do seu kit quando não estiver em uso.
5. Retire as pilhas gastas do brinquedo para evitar danos ao kit.
6. Baterias recarregáveis devem ser retiradas do kit brinquedo antes de serem recarregadas.
7. A bateria recarregável deve ser recarregada sob a supervisão de um adulto.
8. Certifique-se de que os terminais de alimentação no estojo da bateria não estão em curto-circuito.
9. Não tente recarregar baterias não recarregáveis.
10. Não misture pilhas alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou recarregáveis.

C. CONTEÚDO
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Este brinquedo contem partes pequenas que podem ser engolidas.
ATENÇÃO:

POR FAVOR, VERIFIQUE O CÓDIGO QR PARA VISUALIZAR AS
INSTRUÇÕES DE VÁRIOS LÍNGUAS.

Não recomendado para crianças menores de 3 anos.SMART
ROBOT

Aos pais: Leiam cuidadosamente todas as instruções antes de começar.

A. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
1. Leia cuidadosamente estas instruções antes de começar.
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.
5. Para evitar possíveis curtos-circuitos, nunca toque os contatos dentro da caixa da bateria com metal.

1 tampa superior

1 eixo grande (com uma
engrenagem)

1 motor (com fios e
engrenagem acoplados)

1 peso de metal 1 tampa do
compartimento do

motor

1 eixo pequeno (com
duas engrenagens)

2 abas de conexão

1 tampa da caixa de
bateria

1 base

1 parafuso longo (para
fixar as abas de

conexão)

parafusos curtos

meia esfera (com furo
para interruptor)

1 tampa da caixa de
bateria

1 compartimento do motor
(com interruptor e fios)

1 anel plástico macio

Também é necessário, mas não incluídos: pilha ‘AA’ de 1,5 volts, chave philips pequena.

D. MONTAGEM
Siga estes passos para montar o seu Smart Robot. Os números referem-se aos esquemas .

MONTAGEM DO MECANISMO INTERNO
1. Identifique o compartimento do motor (que contém um interruptor e a caixa de bateria em anexo). Segure o
compartimento de modo que o interruptor esteja voltado para baixo. Encaixe o motor dentro do compartimento.
2. Antes de posicionar o motor no lugar, cuidadosamente passe os fios do motor através dos orifícios no
compartimento do motor.
3.Pegue o eixo pequeno com duas engrenagens. Insira a extremidade com a engrenagem maior no furo do
rolamento plástico branco perto da extremidade da rosca sem-fim. A engrenagem maior deve entrelaçar com a
rosca sem fim.

4. Insira a ponta de metal do eixo maior no furo do rolamento branco perto do canto do
motor. Sua engrenagem deve entrelaçar com a engrenagem menor na parte superior do
eixo menor. Aplique um pouco de lubrificante nas engrenagens. Óleo de cozinha é
adequado.
5. Mantenha o compartimento do motor na posição vertical, de modo que os eixos não
caiam. Cuidadosamente coloque a tampa do compartimento do motor no lugar. Você pode
precisar fazer um leve movimento para que as pontas dos eixos se encaixem nos
rolamentos superiores. Se a tampa não se encaixar no lugar corretamente, remova-a e
certifique-se que os eixos e o motor e ainda estão em seus lugares corretos.
6. Antes de aparafusar a tampa do compartimento do motor, encaixe o peso de metal no
local apropriado ao lado da caixa da bateria. Ele só encaixa de uma maneira. Você vai ter
que levantar a tampa da caixa um pouquinho para fazer isso.
7. Certifique-se que a tampa do compartimento do motor está no lugar correto e prenda-a
com parafusos.
8. Conecte o fio preto da caixa de bateria ao fio preto do motor. Coloque as pontas dos
fios dentro do orifício de conexão com um ilhós metálico mais baixo (marcado A) e coloque
uma aba de conexão no local. Após o primeiro par de fios estar conectado, conecte os
dois fios vermelhos restantes (um do interruptor e um do motor ) no orifício de conexão
mais alto (marcado B). Em seguida, coloque a segunda aba de conexão no local e prenda-
as com o parafuso longo.
9. Insira uma pilha “AA” na caixa da bateria. O terminal negativo da pilha (a extremidade
plana) fica encostado na mola dentro da caixa da bateria. Se o motor começar a funcionar,
pressione o botão uma vez para desligá-lo. Adicione a tampa da caixa de bateria e fixe-a
com um parafuso. Agora teste pressionando o interruptor. O motor deve funcionar e o eixo
branco deve girar. Se o motor não funcionar, consulte o guia de solução de problemas a
seguir . Pressione o botão para desligar o motor novamente.

MONTAGEM DA ESFERA
10. Coloque o anel de plástico macio ao redor da
rosca na metade da esfera sem furo.
11. Encaixe o conjunto do motor na meia esfera de
modo que o eixo branco no conjunto se encaixe no
buraco quadrado na meia esfera. Enrosque a outra
metade da esfera de modo que o interruptor se
encaixe no orifício. Não aperte demais a rosca.

MONTAGEM FINAL
12. Coloque a tampa superior na base e fixe-a com
quatro parafusos. Parabéns. Seu Smart Robot está
pronto para ir!

E. OPERAÇÃO
Ligue o motor e encaixe a esfera na base. Coloque o Smart Robot sobre uma
superfície lisa (como um piso de vinil) e assista-o andar. O robô não anda em
pisos acarpetados.

Quando ele bate em algo, ele muda sua direção automaticamente para a
esquerda ou para a direita e continua indo. Esperto!

Tente fazer um caminho usando livros para o robô seguir. Você pode até mesmo
fazer um labirinto para ver se o robô pode escapar.

Se você mantiver a esfera oculta quando você mostrar o robô para seus amigos,
vai ser um mistério para eles como ele se move e se orienta.

F. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se o motor não funcionar ou se ele parar quando atingir um obstáculo :
• Verifique se você está usando pilhas novas. Algumas baterias recarregáveis
podem não ser capazes de produzir corrente elétrica suficiente para manter a
esfera girando quando bater em um obstáculo. Recomenda-se usar pilhas
alcalinas .
• Verifique se a pilha está inserida corretamente na caixa da bateria.
• Retire a tampa do compartimento do motor e verifique se todas as conexões
entre os cabos estão OK. Verifique também que nenhuma das conexões entre os
fios tocam umas nas outras, pois isso irá causar um curto-circuito.
• Verifique se as engrenagens estão suficientemente lubrificadas.
• Verifique se as duas meias esferas estão aparafusadas muito apertadas e se o
eixo branco do motor está completamente inserido no orifício quadrado. Isto irá
adicionar fricção ao mecanismo interno quando estiver girando.

Se o motor continua funcionando quando o interruptor estiver desligado :
• Verifique que nenhuma das conexões entre os fios tocam umas nas outras.

G. COMO FUNCIONA
As engrenagens diminuem o movimento do motor, o que faz com que o eixo gire
de forma mais lenta do que o motor. O motor, o peso e a bateria estão todos de
um dos lados do eixo que gira a esfera. Isso significa que o centro de gravidade
do conjunto do motor é de um dos lados.
Com o motor desligado, a esfera sempre descansa com o centro de gravidade
voltado para do centro da esfera, diretamente acima de onde a esfera toca o
chão. Se você rolar a esfera para um lado, ela voltará para trás novamente.
Quando você liga o motor, o conjunto gira no interior da esfera. Assim, o centro
de gravidade da esfera move-se para um lado fazendo com que a esfera role,
porque fica instável. Enquanto a esfera rola, o motor continua girando o
conjunto, de modo que a esfera continua rolando. O anel de borracha agarra a
superfície sob o robô.
Mas como é que o Smart Robot faz curvas? O centro de gravidade da esfera fica
ligeiramente para um dos lados do anel de borracha. É por isso que a esfera
sempre se inclina para um lado. Quando o robô inteligente atinge um objeto, a
esfera não pode se mover para a frente. Mas por ela sempre se inclinar para um
dos lados, o robô acaba girando para um lado. Ele continua a girar até que
possa avançar novamente.

H. CURIOSIDADES
• O Smart Robot move-se com uma esfera girando dentro de seu corpo. A
maioria dos robôs móveis andam sobre rodas ou esteiras e podem ser utilizados
em terrenos acidentados.
• Os robôs bípedes são robôs que andam sobre duas pernas, como os seres
humanos. Eles precisam de mecanismos inteligentes e tecnologia de
computador para caminhar sem cair. Alguns robôs bípedes podem até mesmo
correr e subir escadas.
• Os robôs que se movem por si mesmos são chamados de robôs autônomos.
Eles normalmente não podem ver para onde estão indo. Em vez disso, eles têm
sensores de toque que detectam quando esbarram em alguma coisa.
• Alguns robôs autônomos constroem um mapa eletrônico dos arredores,
memorizando as coisas nas quais esbarraram. Eles, então, podem se mover
sem esbarrar nessas coisas novamente.
• Veículos Guiados Automatizados (ATVs) são robôs que trabalham em fábricas,
levando as coisas a partir de um lugar para outro. Eles encontram seu caminho
seguindo as linhas desenhadas no chão ou cabos subterrâneos .
• Aspiradores de pó robóticos movem-se em um cômodo sugando poeira
conforme eles andam. Quando eles se chocam com um objeto, eles mudam de
direção. Aos poucos, eles limpam todo o cômodo. Cortadores de grama
robóticos cortam a grama da mesma forma .
• Todos os anos, robôs jogadores de futebol jogam uns contra os outros em uma
competição internacional chamada RoboCup .

PERGUNTAS 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

Como o óleo lubrificante no interior do motor pode solidificar após o
armazenamento por um longo período, é recomendável que você remova a
tampa do invólucro do motor e gire manualmente as engrenagens helicoidais
várias voltas antes de brincar com o robô. Isso garante que o óleo lubrificante
possa ser espalhado uniformemente e o motor funcione sem problemas.


