
• Vibrações são usadas em muitas máquinas industriais. Por exemplo, transportadores 
de vibração movem materiais como os pós, fazendo-os saltar para cima e para baixo 
em alta freqüência.
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6. Alguns porta canetas extras são fornecidos 
para você. Com eles, você pode estender os 
braços e adicionar mais canetas para fazer 
padrões ainda mais coloridas. Você pode 
adicionar esferográficas ou lápis coloridos 
em vez de canetas hidrocor. Atenção: 
peça permissão a um adulto antes de usar 
outras canetas. Elas podem desgastar-se 
rapidamente por causa das vibrações.
7. Que tal organizar um festival de Robô Art? 
Coloque dois ou três Robô Art na mesma 
folha de papel. Veja como eles se chocam 
entre si e criam padrões interessantes. Você 
também pode colocar objetos sobre o papel 
para que os robôs se choquem.
8. Remova todas as canetas e abaixe as ponteiras de braço. O Robô Art torna-se um 
robô que desliza através das superfícies lisas.
F. LIDANDO COM PROBLEMAS
Se o motor não ligar:
• Verifique se você está usando uma pilha nova.
• Verifique se a pilha está inserida na posição correta na caixa da bateria.
• Verifique se os pinos conectores estão corretamente instalados e que todos os qua-
tro fios tocam nos terminais de metal.
• As vibrações podem fazer com que as canetas e os braços se movam. Evite isto 
apertando um pouco os parafusos nos braços.
G. COMO FUNCIONA
As baterias fornecem energia ao motor que gira o peso em alta velocidade. O centro 
de gravidade do peso é fora de centro - ele não está em linha com o eixo do motor. 
À medida que o peso gira, ele puxa a placa base na direção oposta todo o tempo, 
fazendo com que o motor e a placa base vibrem em pequenos círculos em alta 
frequência. Também faz com que as pontas de caneta vibrem para cima e para baixo 
sobre o papel. À medida que as pontas saltam do papel, as vibrações que circulam 
fazem seguir em frente. Se as pontas não saltarem para cima e para baixo, o atrito 
com o papel iria impedí-los de se mover.
H. CURIOSIDADES
• Os robôs industriais que se movem, cortam e unem materiais podem ser programados 
para desenhar no papel.
• Cientistas suíços construíram um robô que tira uma foto do rosto de uma pessoa 
e usa-o para desenhar um esboço da pessoa, utilizando um braço robótico e uma 
caneta.
• Alguns robôs educativos podem ser programados para desenhar formas geométricas, 
utilizando linguagem de programação simples, como: PARA FRENTE, PARA TRÁS e 
VIRAR.

1. Para desenhar 
um padrão circular: 
Verificar se os 
braços estão 
todas apontando 
para fora retos e 
nivelados, de modo 
que as canetas 
fiquem na posição 
vertical. Retire as 
tampas das canetas e ligue o motor. Coloque 
o Robô Art em uma folha grande de papel e 
deixe-o ir. Ele deve se mover em um círculo, 
desenhando três linhas coloridas. Quando você 
estiver satisfeito com o padrão que o Robô Art 
elaborou, levante o Robô, desligue o motor 
e recoloque as tampas nas canetas. Você 
também pode fixar uma das canetas no papel de 
desenho utilizando um adesivo. O robô vai girar 
em torno desta caneta, desenhando círculos 
maiores, com suas outras duas canetas.

5. Tente diferentes combinações de ângulos 
dos porta-canetas. Você pode fazer o 
Robô Art desenhar alguns padrões novos 
e interessantes. Há infinitas possibilidades.

2. Para desenhar 
padrões de linha 
reta: Gire os 
suporte de canetas 
de modo com 
que todas elas 
estejam paralelas 
e incline as canetas levemente para fora (veja 
diagrama). O robô deve andar em uma linha 
reta desenhando linhas por onde passa.

5. Segure juntas duas metades de um suporte de caneta e encaixe as pontas estreitas 
em um suporte de braço. Atravesse um parafuso nos furos do suporte de caneta e 
do suporte de braço e coloque uma porca no parafuso. Aperte o parafuso até que o 
conjunto esteja apertado mas ainda possa se mover. Adicione um suporte de caneta 
aos outros dois suportes de braço.

7. Agora você precisa ligar os fios da bateria aos fios do 
motor. Existem dois orifícios de conexão no lado de baixo 
da placa base. Coloque a extremidade desencapada do fio 
vermelho da caixa da bateria e do fio vermelho do motor 
em um orifício. Encaixe um pino conector no orifício para 
prender e ligar os fios. Repita com os fios pretos no outro 
orifício.
8. Put the transparent dome over the weight and secure it 
with two screws into the holes in the baseplate.

9. Insert a 1.5 V "AA" battery into the battery case. The 
negative terminal (the flat end) of the battery goes against 
the spring in the battery case. If the motor runs, switch the 
switch to turn it off.

10. Push a felt-tip pen into the pen holder in each of the arms. The nibs of the 
pens must point down, so they must be on the underside of the baseplate (where 
the battery is).
Parabéns! Seu Robô Art está pronto para desenhar!

6. Em seguida, adicione uma ponteira de braço à extremidade de cada braço e fixe-os 
com parafusos e porcas.

Sempre cubra a sua área de trabalho com 
folhas de jornal para que a superfície de 
trabalho não seja manchada pela tinta das 
canetas no caso de o Robô Art deixar o papel 
de desenho. Coloque uma folha grande de 
papel de desenho (ou jornal, se quiser) sobre 
a area de trabalho. Usando os adesivos 
fornecidos, coloque tiras de papel ao longo 
das bordas do papel de desenho criando uma 
barreira. Isto irá evitar que o Robô Art deixe 
o papel.

E. OPERAÇÃO

D. MONTAGEM
1. Examine a placa base. O lado de baixo é o lado com 
a caixa da bateria. Há dois encaixes para o motor deste 
lado. Encaixe o motor na ranhura no centro da placa base 
inserindo o eixo do motor em primeiro lugar. Certifique-se 
que o pequeno anel de metal em torno do eixo do motor se 
encaixa perfeitamente no orifício da placa base.

4. O Robô Art tem três braços conectados à borda da placa base. Encaixe a extremidade 
de um suporte de braço em um furo na borda da placa base. Fixe o suporte com uma 
porca e um parafuso. O braço deve estar firmemente ligado à placa, mas você ainda 
deve ser capaz de movê-lo para os lados. Conecte os dois outros suportes de braço nos 
outros dois furos na placa base.

3. O peso tem um pequeno orifício na parte de baixo. 
Pressione o pequeno orifício no eixo do motor.

2. Coloque a tampa do motor sobre o motor, com o lado 
quadrado sobre as conexões dos cabos. Fixe a tampa com 
dois parafusos.

1 capa transparente

3 suportes de braço 3 ponteiras de braço

3 canetas hidrocor

suportes de caneta

parafusosporcas e parafusosfita adesiva

Também necessários mas não incluídos: 1 pilha "AA" de 1,5V, uma chave philips pequena e folhas de papel grandes.

ROBÔ ART
Aos Pais: Leiam todas as instruções antes 

de auxiliar os seus filhos.
1. Supervisão e assistência de adultos é requerida.
2. Este kit é destinado a crianças acima de 8 anos
3. Tanto o Kit como o Robô Art completo contém partes pequenas que podem ser 

engolidas. Mantenha longe de crianças menores de 3 anos de idade.

B. USO DE PILHAS 
1. Requer 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.
3. As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade.

4. Para prevenir um curto-circuito, nunca toque os contatos no compartimento da pilha 
com metal.

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

C. CONTEÚDO

1 placa base

1 motor com fios 1 capa de motor

2 pinos conectores

1 peso

A. MENSAGENS DE SEGURANÇA

3. Tente instalar o motor no outro compartimento (que está fora do centro na placa 
base). Seu Robô Art tenderá a girar de uma maneira mais imprevisível do que quando 
o motor está no centro, e vai desenhar um padrão mais aleatório.
4. Experimente ajustar a altura da placa 
base movendo as canetas para cima e para 
baixo nos seus suportes. O Robô Art irá 
girar mais rápido se a placa de base estiver 
mais alta e mais lento se estiver mais baixa.

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

1 tampa da bateria

2 olhos de robô


