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00-03413 Motorised Robotic Arm 

BRAÇO ROBÓTICO MOTORIZADO 
A. MENSAGENS DE SEGURANÇA 
ATENÇÃO: RECOMENDADO A PARTIR DE 8 ANOS. NÃO RECOMENDADO PARA CRIANÇAS MENORES DE 3 ANOS POR CONTER PARTES PEQUENAS QUE 
PODEM SER ENGOLIDAS OU ASPIRADAS. É RECOMENDADA A ASSISTÊNCIA E SUPERVISÃO DE UM ADULTO. LEIA CUIDADOSAMENTE AS INSTRUÇÕES 
ANTES DE COMEÇAR. GUARDE A EMBALAGEM POR CONTER INFORMAÇÕES IMPORTANTES. CORES E CONTEÚDO PODEM VARIAR DO ILUSTRADO.  
 
B. USO DE BATERIAS 
1) ADVERTÊNCIA! AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS; 2) AS BATERIAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO ANTES DE SEREM 
RECARREGADAS (SE PUDEREM SER RETIRADAS); 3) AS BATERIAS SOMENTE DEVEM SER RECARREGADAS SOB A SUPERVISÃO DE UM ADULTO (SE 
PUDEREM SER RETIRADAS); 4) OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS NOVAS E USADAS NÃO PODEM SER MISTURADOS; 5) SÓ DEVEM SER USADAS 
PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR; 6) AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE; 7) AS 
PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO; 8) OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER 
COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO. 
 
C. CONTEÚDO 
Parte A: Corpo do braço x 1, Parte B: Base x 1, Parte C: Garfo acionador da garra x 1, Parte D: Lateral da garra (direita) x 1, Parte E: Lateral da garra (esquerda) x 1, Parte 
F: Capa inferior da garra x 1, Parte G: Capa superior da garra x 1, Parte H: Motor x 1, Parte I: Bloco x 2, Parte J: Seção direita do ombro x 1, Parte K: Seção esquerda do 
ombro x 1, Parte L: Tampa do motor x 1, Parte M: Tampa da bateria x 1, Parte N: Manopla x 1, Parte O: Tampa do garfo acionador x 1, Parte P: Pino conector x 2, Parte Q: 
parafusos x 10. Também é necessário, mas não está incluído neste kit: uma chave Philips pequena e 2 pilhas AA de 1,5V. 
 

 POR FAVOR, UTILIZE O MANUAL EM INGLÊS PARA VERIFICAR AS ILUSTRAÇÕES. 
 
D. MONTAGEM  
Observações: É recomendável que você aplique um pouco de lubrificante nas juntas ou peças móveis ao montar o produto. Isso ajuda a reduzir o atrito e melhorar o 
desempenho mecânico. Você pode usar um pouco de óleo de cozinha ou loção para essa finalidade. Nas instruções, os "símbolos de gota d'água" indicam as áreas que 
podem exigir lubrificação. 
1. Posicione juntas as duas laterais da garra e encaixe-as no pino dentro da capa inferior da garra conforme a figura 1. 
2. Encaixe a extremidade do garfo acionador da garra na capa inferior da garra. Os pinos na capa da garra devem encaixar nos orifícios do garfo acionador. Certifique-se de 
que o garfo acionador da garra esteja na posição correta, conforme mostrado na figura 2. 
3. Coloque a caixa superior da garra no lugar e fixe-a com três parafusos conforme a figura 3. 
4. Coloque o conjunto da garra da etapa 3 no corpo do braço. Certifique-se de que o colar da caixa da garra encaixe no recorte no corpo do braço conforme a figura 4. 
5. Complete a união do conjunto da garra e do corpo do braço adicionando a tampa do garfo acionador. Fixe a tampa com um parafuso conforme a figura 5. 
6. Insira o motor no corpo do braço com as conexões dos fios voltadas para cima. Passe os fios através da fenda no corpo, como mostrado na figura 6. 
7. Coloque a tampa do motor sobre o motor e fixe-a com três parafusos conforme a figura 7. 
8. Coloque o braço montado na seção esquerda do ombro conforme a figura 8. 
9. Adicione a seção direita do ombro, certificando-se de que o pino no conjunto do braço se encaixe na fenda existente na seção direita do ombro. Prenda as duas metades 
do ombro com dois parafusos conforme a figura 9. 
10. Encaixe a manopla na seção direita do ombro conforme a figura 10. 
11. Encaixe o braço no pino da base. Certifique-se de que o pino achatado na parte traseira do braço se encaixe na fenda que existe na base conforme a figura 11. Isso 
impedirá que o braço se mova em demasia para os lados. 
12. Coloque as pontas dos fios vermelhos do motor e da caixa da bateria em um dos terminais, certificando-se de que o metal dos fios toque no metal do terminal. Repita 
com os fios pretos do motor e da caixa da bateria. Prenda os fios com os pinos conectores conforme a figura 12. 
13. Passe os fios do motor por trás dos dois clipes no braço conforme a figura 13. 
14. Insira duas baterias AA de 1,5 V no compartimento da bateria, certificando-se de que as extremidades planas das baterias estejam contra as molas no compartimento. 
Recoloque a tampa da bateria e prenda-a com um parafuso conforme a figura 14. Coloque o braço robótico na posição vertical e gire 90º a garra. Agora você está pronto 
para iniciar a operação de seu braço robótico! 
 
E. OPERAÇÃO 
1. Posicione o braço robótico com os botões de controle voltados para você. Pressione o botão da direita para fazer o braço subir e descer conforme a figura 1. O braço 
continuará a se mover para cima e para baixo até você soltar o botão. 
2. Pressione o botão esquerdo para abrir e fechar a garra conforme a figura 2. A garra continuará a abrir e fechar até você soltar o botão. Você pode girar a garra para que 
ela abra vertical ou horizontalmente. 
3. Use a manopla na lateral do braço para girar o braço para a esquerda e para a direita conforme a figura 3. Você consegue pegar o bloco, mover o braço, abaixar e soltar 
o bloco novamente? 
Observações: Pressione um botão de cada vez. A operação pode falhar se ambos os botões forem pressionados simultaneamente. 
 
F. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
• Se o motor não funcionar, verifique se as baterias estão na posição correta no compartimento da bateria e certifique-se de que as pontas metálicas dos fios estejam 
tocando os terminais metálicos. Se isto não funcionar, instale pilhas novas e tente novamente. 
• Se os botões funcionarem de forma incorreta (por exemplo: o botão esquerdo move o braço), verifique se as conexões dos fios não estão com as cores misturadas. 
 
G. COMO FUNCIONA 
O braço robótico é operado por um mecanismo interessante. Veja como funciona: 
• O motor, alimentado pelas baterias, gira as engrenagens dentro do braço. O motor gira bastante rápido, mas as engrenagens reduzem essa velocidade de giro. 
• Pressionar o botão direito aciona um interruptor que faz com que o motor gire em uma direção. Isso aciona um conjunto de engrenagens que faz girar a roda com pino no 
corpo do braço. À medida que esta roda gira, seu pino se move para cima e para baixo na fenda do ombro, e isso força o braço a se mover para cima e para baixo. 
• Pressionar o botão esquerdo inverte a direção na qual o motor gira. Isso aciona um conjunto diferente de engrenagens que faz girar a pequena roda com pino no corpo do 
braço. À medida que esta roda gira, seu pino faz com que o garfo acionador da garra se mova para trás e para frente, o que faz com que a garra abra e feche. 
 
H. CURIOSIDADES 
• O primeiro braço robótico foi inventado pelo inventor americano George Devol. Foi chamado Unimate. Este braço operou em uma fábrica de automóveis na década de 
1960, levantando peças metálicas pesadas de carros. 
• Hoje, milhares de braços robóticos são usados em fábricas, levantando e movimentando materiais e operando ferramentas para tarefas de pintura, soldagem e corte. 
• A pinça de um braço robótico possui sensores de pressão nas garras que medem a firmeza com que a pinça segura um objeto. Os sensores permitem que a pinça pegue 
objetos muito delicados, como ovos, por exemplo. 
• Os braços robóticos são programados para executar uma tarefa por um operador humano. O operador move a ferramenta do robô (como sua pinça) para as posições 
necessárias e o robô se lembra dos movimentos e depois os repete automaticamente. 
• Cames (as rodas com pinos) são uma parte importante de muitas máquinas diferentes, onde eles transformam o movimento circular em movimento linear (para trás e para 
frente). 
• As articulações de um braço robótico industrial têm o nome das articulações de um braço humano - ombro, cotovelo e punho. 
• Há um braço robótico na Estação Espacial Internacional que move peças da estação quando precisam ser consertadas ou substituídas no espaço. 
• Um braço protético robótico é um braço robótico que substitui um braço amputado de um humano. 
• Os mais modernos braços robóticos protéticos podem ser controlados pelo pensamento do usuário, detectando sinais na medula espinhal da pessoa. 
• Uma nova mão protética desenvolvida em 2018 envia sinais de sua pele para os nervos do usuário para dar ao usuário uma sensação de toque.  
 
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 






	3413 Braço Robótico Motorizado Final
	Robotic-Arm-INS-FL_OP

