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00-03415 HYBRID SOLAR-POWERED AQUA ROBOT 
 

ACQUA ROBOT 
A. MENSAGENS DE SEGURANÇA 
ATENÇÃO: RECOMENDADO A PARTIR DE 5 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  
 

POR FAVOR, UTILIZE O MANUAL EM INGLÊS PARA VERIFICAR AS ILUSTRAÇÕES. 
 
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 x 1, Parte B: Caixa de engrenagens  x 1, Parte C: Suporte da bateria x 1, Parte D: Barbatana x 1, Parte E: Roda de pás, Parte F: Roda de pás, Parte G: 
Tampa da caixa de engrenagens x 1, Peça H: Suporte para olhos x 1, Parte l: Painel solar x 1, Parte J: Suporte para painel solar x 1, Parte K: Par de fios x 1, Parte L: Tampa 
da bateria x 1, Parte M: Braço de suporte x 1, Peça N: Motor x 1, Parte O: Tampa do motor x 1, Parte P: Olhos x 2, Parte Q: Pinos conectores x 3, Parte R: Parafusos x 5, 
Também necessário, mas não incluído neste kit: chave Philips pequena e uma Bateria de 1,5 V AAA. 
 
D. MONTAGEM DA UNIDADE HÍBRIDA SOLAR 
1. Examine o painel solar. Em uma extremidade do lado inferior (o lado plano), você encontrará um sinal de "+" e um sinal de  "-". Com os sinais "+" e "-" virados para frente, 
deslize o painel para dentro do suporte até que ele se encaixe no lugar. Figura 1 
2. Na parte de baixo do suporte do painel solar, existem duas conexões para fios com orifícios para parafusos. Consulte a posição conforme mostrado, encaixe o terminal do 
fio azul no conector direito. Prenda-o com um dos parafusos. Encaixe o terminal do fio vermelho no conector esquerdo e prenda-o com um parafuso. Figura 2 
3. Encaixe o suporte do painel solar na articulação superior do braço de suporte. Figura 3 
4. Encaixe o suporte do painel solar no suporte da bateria. Figura 4 
 
E. MONTANDO O ROBÔ 
Observação: É recomendável que você aplique um pouco de lubrificante nas juntas ou peças móveis ao montar o brinquedo. Isso ajuda a reduzir o atrito e melhora o 
desempenho mecânico. Você pode usar um pouco de óleo de cozinha ou loção para essa finalidade. Nas instruções, os “símbolos de gota de óleo ” indicam as áreas que 
podem requerer lubrificação. 
1. Insira o motor na caixa de engrenagens. Figura 1 
2. Prenda a tampa da caixa de engrenagens com dois parafusos. Figura 2 
3. Vire a caixa de engrenagens de cabeça para baixo e encaixe-a no corpo. O pino em uma extremidade da caixa de engrenagens deve encaixar no cilindro dentro do corpo. 
Figura 3 
4. Insira a Unidade Solar Híbrida (montada na seção D) no corpo. O compartimento da bateria se encaixa no recuo do corpo, conforme mostrado no diagrama. Figura 4 
5. Encontre os três fios vermelhos (um da Unidade Solar Híbrida (montada na seção D), um do painel solar e um do motor). Insira as pontas de metal desencapadas desses 
fios em um dos terminais. Repita com os dois fios azuis no terminal central. Repita com os dois fios pretos no outro terminal. Adicione três pinos conectores para manter os 
fios no lugar. Figura 5 
6. Siga o diagrama para garantir que os fios estejam conectados corretamente. Figura 6 
7. Cole os dois olhos no suporte para os olhos. Figura 7 
8. Encaixe o suporte do olho na borda do corpo. Figura 8 
9. Prenda a tampa da caixa de engrenagem sobre a caixa de engrenagens. Figura 9 
10. Coloque a barbatana na parte de trás do corpo. Figura 10 
11. Encaixe as duas rodas de pás nas extremidades dos eixos. Figura 11 
12. Insira uma bateria AAA de 1,5 V no compartimento da bateria e prenda a tampa com um parafuso. Você pode mover o painel solar para aumentar a área de trabalho, se 
precisar. Depois de mover o painel solar, posicione os fios dentro da área do corpo.  Figura 12 
 
F. OPERAÇÃO 
Este é um Acqua Robot movido a energia solar híbrida. Pode ser alimentado por energia solar ou bateria. 
1. Coloque seu Acqua Robot em uma bandeja de água e coloque a bandeja na luz do sol, ou coloque o Acqua Robot em uma piscina inflável ao ar livre. Deslize o interruptor 
para o sinal de sol para fazer as rodas girarem usando energia solar. Posicione o painel solar de modo que ele fique voltado para o sol. Isso garante que o painel colete 
o máximo de luz solar possível. Seu Acqua Robot está pronto para a ação! Figura 1 
2. Quando não houver luz solar suficiente, deslize o interruptor até o sinal da bateria  para fazer as rodas girarem usando a energia da bateria. Coloque o Acqua Robot 
em uma banheira. Seu Acqua Robot está pronto para brincar! Quando o robô não estiver em uso, mova o interruptor para o sinal de sol para desligar. Figura 2 
 
G. COMO FUNCIONA 
• A luz solar é uma forma de energia. Quando a luz solar encontra o painel solar, as células solares no painel convertem parte dessa energia luminosa em eletricidade. A 
corrente elétrica flui das células para o motor, fazendo o motor girar. Mudando o interruptor para a bateria permite que a eletricidade da bateria flua para o motor. 
• As engrenagens reduzem a velocidade do motor para uma velocidade mais lenta nas rodas de pás. As rodas de pás empurram a água para trás, o que faz com que o robô 
se mova para frente. 
 
H. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
Se o robô não se mover no modo alimentado por energia solar ou no modo de bateria: 
• Verifique se você fez as conexões corretas nos terminais (consulte a seção E, etapa 6). 
• Verifique se a parte desencapada de todos os fios está em contato com os terminais metálicos. 
Se o motor não funcionar no modo alimentado por energia solar: 
• A luz do sol pode não ser forte o suficiente. Ajuste o ângulo do painel para que fique diretamente voltado para o sol. 
• Verifique se as engrenagens estão lubrificadas. O atrito entre as rodas de engrenagem afetará o desempenho do motor. 
• Gire levemente as rodas de pás para dar partida. 
Se o motor não funcionar no modo de bateria: 
• Verifique se você tem uma bateria nova e se a bateria está inserida no suporte da bateria corretamente. 
• Verifique se as engrenagens estão lubrificadas. O atrito entre as rodas de engrenagem afetará o desempenho do motor. 
• Gire levemente as rodas de pás para dar partida. 
Se a água derramar no corpo do robô durante o uso, remova a água com um pano ou secador. 
 
I. CURIOSIDADES 
• A palavra "híbrido" significa uma mistura de duas coisas diferentes. O Acqua Robot usa um sistema de energia híbrida que combina energia solar e energia da bateria. 
• Sistemas híbridos de energia solar / bateria são usados em muitos dispositivos pequenos, como calculadoras, rádios e relógios. 
• Em muitos sistemas híbridos de energia solar / bateria, a energia extra das células solares é usada para recarregar a bateria. 
• Carros solares híbridos experimentais foram construídos. No entanto, as células solares sozinhas não podem fornecer energia suficiente para mover um carro pesado. 
• Existem vários peixes robóticos experimentais que nadam da mesma maneira que os peixes, movendo suas caudas de um lado para o outro. Usar movimentos naturais 
em robôs, como nesse caso, é chamado de biomimética. 
• Um robô nadador científico chamado Saildrone viaja através do oceano usando um híbrido de vela, energia solar e bateria. 
 
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, por favor, não hesite em contatar o nosso distribuidor no seu país. Você também está convidado a entrar em contato com nossa Equipe de 
Atendimento ao Consumidor: Email: infodesk@4m-ind.com, Fax (852) 25911566, Tel: (852) 28936241, Web site: WWW.4M-IND.COM 
 

Importado e distribuído no Brasil por: Kosmika Brinquedos e-mail: sac@kosmika.com.br / www.kosmika.com.br 



TO PARENTS: PLEASE READ THROUGH THESE INSTRUCTIONS 
BEFORE GIVING GUIDANCE TO YOUR CHILDREN.
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