
• As vibrações são utilizadas em muitas máquinas industriais. Por exemplo, transportadores vibratórios 
movem materiais, tais como pó, fazendo-os saltar para cima e para baixo em alta freqüência.
• No setor de construção, máquinas de vibração são utilizadas para remover bolhas de ar do concreto 
fresco e para compactar pedras soltas para fazer o solo firme.
• Aspiradores robóticos limpam o chão automaticamente. Eles aprendem o desenho de uma sala, limpam-
na, e retornam a sua estação base para recarregar suas baterias.
• Existem vários materiais utilizados para fazer cerdas de escovas, como fibras sintéticas, ramos, e pêlos 
de porco e de cavalo. As fibras sintéticas são feitas pressionando plástico ou nylon derretido através de 
pequenos orifícios

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 / www.kosmika.com.br

ATENÇÃO:

F. LIDANDO COM PROBLEMAS
Se o motor não funcionar:
• Verifique se você está utilizando pilhas novas.
• Verifique se as pilhas estão na posição correta.
• Verifique se todos os quatro fios estão tocando nos terminais metálicos.
• Se o pincel se soltar, aperte os parafusos no suporte.

G. COMO FUNCIONA
As baterias fornecem energia ao motor, que gira o rotor em alta velocidade. O centro de gravidade do rotor 
é deslocado, não estando alinhado com o eixo do motor. Quando o rotor gira, faz com que todo o robô vibre 
de um lado para outro e para cima e para baixo. As vibrações fazem com que as escovas saltem para o alto 
e caiam de novo em alta freqüência. Cada vez que a escova grande retorna ao chão após cada vibração, 
suas cerdas dobram, empurrando o Robô para o lado que a escova está inclinada. Quando a escova salta 
novamente, as cerdas tendem a endireitar-se. Este processo é repetido várias vezes, fazendo com que o 
Robô Escova se mova longitudinalmente.

H. CURIOSIDADES
• O Robô Escova é um exemplo de um “vibrobot” - um robô que se move porque vibra.
• Um micro vibrobot é um vibrobot minúsculo e pode ser feito a partir de um alarme vibratório de um velho 
celular e da cabeça de uma escova de dentes.
• Alguns vibrobots são movidos por energia solar, assim podem ficar se movendo enquanto o sol brilhar.
• vibrobots de escovas têm sido utilizados para explorar canos entupidos. Suas cerdas podem passar por 
obstruções que parariam as rodas de um robô normal.

3. Agora você precisa conectar os fios da caixa das pilhas aos fios que saem do motor. Existem dois 
orifícios de conexão na estrutura do corpo, um de cada lado do suporte do motor. Coloque a ponta do fio 
vermelho da caixa das pilhas e a ponta do fio vermelho do motor em um dos orifícios. Encaixe e pressione 
um pino conector neste orifício mantendo as pontas dos fios presas e conectadas. Repita com os fios 
pretos no outro orifício.

5. Pegue um dos arames para os olhos e um parafuso. Passe o parafuso através do anel existente na ponta 
do arame. Agora encaixe o parafuso em um dos orifícios existentes na capa do motor. Existe uma pequena 
fenda neste orifício para que o arame se encaixe. Aperte este parafuso. Repita este processo com o outro 
arame e outro parafuso no outro orifício da capa do motor.

6. Dobre com cuidado os dois arames para cima. Prenda as duas chapas para os olhos nas pontas dos 
arames utilizando dois parafusos, passando eles pelo anel na ponta dos arames.  Remova a película que 
cobre o adesivo na parte de trás dos olhos móveis e cole-os nas chapas para os olhos.

7. Gire a estrutura do corpo e encaixe um lado da escova grande sob o suporte na estrutura do corpo. 
Coloque o suporte para a escova grande na borda oposta da escova e prenda-o levemente com dois 
parafusos. (Aperte-os na etapa oito, veja abaixo).

8. Remova a película da espuma adesiva e cole-a na escova. Deslize a escova grande sob os suportes e 
aperte os parafusos do suporte da escova grande instalado na etapa anterior. A espuma adesiva fará com 
que a escova não se solte enquanto o robô estiver vibrando.

9. Gire a estrutura do corpo para cima novamente. Fixe o suporte de pincel à estrutura do corpo através 
do furo ao lado da caixa das pilhas, utilizando uma porca e um parafuso. O suporte irá encaixar apenas 
de um modo. Aparafuse até que o conjunto fique apertado, mas que ainda possa virar de um lado a outro. 
Empurre o pincel para baixo através do buraco no centro do suporte, com as cerdas para cima. Coloque 
uma porca e um parafuso no furo no final do suporte e aperte-os para prender o pincel no lugar.

4. Ponha a capa do motor sobre o motor. Ela deve encaixar nos pinos na estrutura do corpo. Certfique-se 
que os fios passam pelas fendas existentes na parte de baixo da capa do motor sem serem esmagados. 
Ainda não aparafuse a capa do motor.

Parabéns! Seu Robô Escova está pronto!

10. Insira duas pilhas “AAA” de 1,5 V na caixa das pilhas. O terminal negativo de cada pilha vai de 
encontro a cada uma das molas na caixa das pilhas. Se o motor funcionar, mude a posição do interruptor 
para desligá-lo. Prenda a tampa da caixa das pilhas com um parafuso.

parafusos 

Requer duas pilhas “AAA”, 1,5 V (não incluídas). É necessária uma chave Philips pequena.

2. Encaixe o motor em seu suporte na estrutura do corpo, com o terminal dos fios virado para cima e 
próximo à caixa das pilhas. Suavemente dobre os fios na parte traseira do suporte.

1. Examine a estrutura do corpo. A parte superior é aquela aonde o motor vai encaixado. Encaixe a caixa 
das pilhas nos pinos que ficam deste lado da estrutura do corpo. Os fios da caixa das pilhas devem sair 
através da fenda abaixo do interruptor em direção ao suporte do motor. Fixe a caixa com dois parafusos.

D. MONTAGEM

1 suporte para 
escova grande

1 estrutura do corpo

1 suporte para 
pincel

2 olhos móveis

2 chapas para 
os olhos

2 arames para 
os olhos

1 escova grande 1 pincel

parafusos e 
porcas

ROBÔ ESCOVA
1. É recomendada a assistência e supervisão de um adulto.
2. Este kit é destinado a crianças acima de 8 anos.
3. Este kit e seu produto final contêm peças pequenas que podem ser engolidas. Mantenha fora do alcance 

das crianças menores de 3 anos.
4. Para prevenir possíveis curto-circuitos, nunca toque os contatos dentro da caixa das pilhas com 

qualquer metal.

1.   Utilize 2 pilhas “AAA” DE 1,5 V.  (não incluidas).
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.   Remova a pilha do robô quando não estiver em uso.

B. USO DE PILHAS 

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.   Diferentes tipos de pilhas e baterias novas e usadas não devem ser misturados.
10. Não misture pilhas comuns, alcalinas ou baterias recarregáveis (NiCad ou NiMH).
11. Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito. 

C. CONTEÚDO

1 capa do motor

1 motor com 
rotor acoplado

1 caixa de pilhas 
com tampa

2 pinos 
conectores

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

A. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA: 

1 espuma 
adesiva

Tente fazer o seu Robô Escova varrer o pó do chão.

Que tal apostar corridas de Robô Escova com seus amigos?

Se você girar o pincel ao contrário, de modo que as cerdas apontem para baixo, o robô tende a tomar um 
caminho mais aleatório.

Mova o pincel para cima e para baixo para fazer com que o Robô Escova se mova para trás ou para frente. 
A direção do movimento depende da maneira como a escova grande for inclinada. Você pode inclinar a 
escova grande, movendo o pincel para cima ou para baixo. A velocidade do robô depende do ângulo de 
inclinação (mais inclinação significa maior velocidade).

Você pode fazer o Robô Escova ir para a esquerda ou a direita, girando o suporte do pincel de uma forma 
ou de outra. Com o suporte alinhado (o pincel alinhado com o centro da escova grande) o robô deve andar 
em linha reta.

E. OPERAÇÃO
Coloque seu Robô Escova em uma superfície lisa, como uma mesa ou um assoalho de madeira. Ligue o 
interruptor na caixa das pilhas para fazer o motor funcionar, e assista o Robô Escova ir por aí!

Não recomendado para crianças menores de 3 anos 
por conter partes pequenas que podem ser engolidas.
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