
A: 1 Capa transparente

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. Remova a pilha do robô quando não estiver em uso.
5. As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo para evitar danos.
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. Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.
9. Não tente recarregar pilhas não recarregáveis

C. CONTEÚDO

B: 1 Chassi com motor instalado C: 8 Pernas

D: 1 Caixa da bateria E: 2 Garras

F: 1 Parafuso com arruela

G: 2 Parafusos

H: 1 Antena metálica I: 2 Pinos conectores J: 2 Eixos K: 2 Engrenagens

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

D. MONTAGEM
1. Coloque o chassi com motor instalado na
superfície de trabalho, da mesma forma como está
mostrado no desenho. Encaixe um dos eixos (Parte
J) no orifício ao lado da engrenagem grande no
chassi e introduza nele uma das engrenagens
(Parte K), de modo que os dentes das engrenagens
se encaixem.
2. Encaixe o outro eixo no orifício no recesso do
motor, ao lado da primeira engrenagem. Introduza a
outra engrenagem nele, de modo que os dentes
desta engrenagem se interconectem com os dentes
da outra engrenagem e com a engrenagem do eixo
do motor.
3. Encaixe a caixa de bateria em seu lugar no topo
do chassi, certificando-se de que os eixos encaixem
nos dois orifícios na parte inferior da caixa. Fixe-a
com dois parafusos (Parte G).
4. Coloque o fio vermelho da caixa de bateria e o fio
vermelho do motor em um dos terminais, e
introduza um pino conector (Parte I) para prender e
ligar os fios. Coloque o fio preto da caixa de bateria
e o fio preto do interruptor no outro terminal, e
introduza um pino conector para prender e ligar os
fios.
5. Verifique se o interruptor está desligado. Encaixe
uma pilha AA de 1,5 volts na caixa da bateria, com
o terminal negativo da pilha (a extremidade plana)
tocando a mola na caixa da bateria.
6. Coloque a tampa transparente sobre a caixa da
bateria utilizando os encaixes existentes na parte
traseira do chassi.
7. Segure a antena metálica (parte H) no lugar e
fixe-a, juntamente com a tampa transparente, à
caixa da bateria, utilizando o parafuso com arruela
(Parte F). Você pode dobrar suavemente o fio para
ajustar o ângulo da antena.
8. Encaixe 4 pernas em um lado do chassi.
9. Encaixe 4 pernas no outro lado do chassi.
10. Encaixe as duas garras no chassi.
Parabéns! Seu Robô Caranguejo está pronto!

VISTA DO TOPO

E. OPERAÇÃO
Ponha o seu Robô Caranguejo no centro de uma mesa (ou em uma caixa de
brinquedos). Ligue para iniciar o movimento do robô. O robô irá mover-se
para os lados. Certifique-se de, inicialmente, posicionar o robô perpendicular
à borda da mesa, de modo que, quando ele se move em direção à borda da
mesa, ele possa virar e continuar. Caso contrário, ele pode cair da mesa.

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 quatro fios tocam nos terminais de metal.
Se o robô cair da mesa:
• Verifique se o ângulo inicial é perpendicular à borda da mesa.

NA MESA

G. COMO FUNCIONA?
A pilha fornece energia elétrica ao motor que gira seu eixo em alta
velocidade. As engrenagens reduzem a velocidade de rotação fazendo com
que as rodas do robô girem muito lentamente. Existem duas rodas motrizes e
uma terceira roda em ângulo reto com as outras. Esta terceira roda não toca
a mesa por causa dos roletes. Quando o robô atinge a extremidade da mesa,
os roletes ultrapassam a borda, permitindo que a terceira roda apoie-se na
mesa. Isto, por sua vez, faz com que o robô gire até que os roletes voltem
para cima da mesa. Ressaltos no eixo empurram as chapas onde as pernas
e as garras estão ligadas movendo-as de lado a lado.

H. CURIOSIDADES
• As pernas do robô são especialmente concebidas para absorção de
impacto. Se o robô acidentalmente cair da mesa, as pernas serão a
primeira parte a tocar o chão. Isso faz com que as pernas absorvam a
maior parte da força de impacto, minimizando os danos ao chassi. Se
o impacto for grande, as pernas podem se soltar do chassi. Não se
preocupe, elas podem ser reinstaladas e usadas novamente!
• Muitos robôs caranguejos foram construídos. Eles andam de lado,
da mesma forma como caranguejos reais.
• O caranguejo mais rápido é o caranguejo fantasma. Ele pode
desenvolver velocidades de até 16 quilômetros por hora (10 milhas
por hora). Muito mais rápido do que o seu ritmo de passeio!
• Os caranguejos andam de lado, porque não podem andar para a
frente! As juntas na metade de suas pernas só podem dobrar para
cima e para baixo, não  para os lados.
• Ressaltos movem as pernas e garras do Robô Caranguejo. O
ressalto é um dispositivo mecânico útil para controlar o movimento.
Foi usado pela primeira vez há mais de 2.000 anos.
• Muitos robôs tem sistemas de sensores para evitar cair de bordas
ou esbarrar em paredes. Eles usam sensores de toque ou sensores
ópticos para detectar bordas e paredes.
• Alguns robôs podem lembrar a localização das bordas, paredes e
outros obstáculos que atingem, para que possam evitá-los no futuro.

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
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Contém partes pequenas que podem ser engolidas
ADVERTÊNCIA:

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

Não é indicado para crianças menores de 3 anos.

PRETA

VERMELHA

Aos pais: Leiam todas as instruções antes de auxiliar seus filhos.ROBÔ
CARANGUEJO
A. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA
1. Supervisão e assistência de adultos é requerida.
2. Este kit é destinado a crianças acima de 8 anos
3. Tanto o Kit quanto o Robô Caranguejo completo contêm partes pequenas que podem ser
engolidas. Mantenha longe de crianças menores de 3 anos de idade.
4. Para prevenir um curto-circuito, nunca toque os contatos no compartimento da pilha com
metal.
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PRETAVERMELHA


