ROBOROBO

ROBOKIDS Podręcznik
[ROBOKIDS
MANUAL]użytkownika

1. Wprowadzenie do zawartości zestawu
Zestaw Robokids jest złożony z części, które pozwalają robotowi widzieć, czuć oraz okazywać swój stan za pomocą
światła i dźwięku, dzięki czemu może on działać na różne sposoby w zależności od sytuacji.

(!!!) Ważne
Portów wejściowych i wyjściowych oraz portu
czytnika kart nie można używać wymiennie.
Czujniki zawsze podłączamy do portów
wejściowych (IN)
Silniki, diody i buzery zawsze podłączamy do
portów wyjściowych (OUT)
Czytnik kart zawsze podłączamy do portu
czytnika (R/D)

Czujnik dotyku
Dzięki niemu robot odczuwa dotyk.
CPU sprawdza wciśnięcie guzika.

Silnik
Pozwala robotowi
poruszać się.

Czujnik podczerwieni
Wysyła wiązkę światła, która po odbicu
daje sygnał o przeszkodzie. Dzięki niemu
robot może również rozróźniać kolor podłoża.

Kostka CPU
Mózg robota.

Czytnik kart
Pozwala na wgrywanie do robota wybranych
przez nas instrukcji, które ma wykonać.

Dioda LED
Robot może ją zapalić i zgasić.

Buzer
Umożliwia wydawanie sygnałów dźwiękowych.
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2. Jak używać kostki CPU
Kostka CPU pełni w zestawie Robokids funkcję mózgu dla robota. Kontroluje ona działanie silników, diod i buzerów
oraz odbiera informacje od dołączonych czujników.

Porty czytnika kart (R/D)
Służy tylko i wyłącznie do
podłączenia czytnika kart.

Porty wejściowe (IN1 3)
Przycisk funkcji (F)

Kostka CPU posiada trzy porty wejściowe.
Służą one do podłączenia czujników. Diody
umieszczone w pobliżu portów pozwalają
zaobserwować stan dołączonych do nich
czujników.

Pozwala przetestować urządzenia
podłączone do portów wyjściowych.
Kolejne naciśnięcia zmieniają wybór
portów, sygnalizując to odpowiednio
zapalaniem diod.

Przycisk zasilania
Pozwala włączać i wyłączać robota.
Gdy go wćiśniemy robot zostanie
uruchomiony, gdy przytrzymamy dłużej
(około 2 sek.) robot wyłączy się.

Przycisk start (S)
Pozwala uruchomić robota.
Pierwsze naciśnięcie włącza
program robota, drugie go
wyłącza.

Przycisk w lewo (L)
Uruchamia test.
Urządzenia podłączone do portów,
wybranych za pomocą przycisku funkcji,
uruchomią się. Silnik będzie kręcił się
w lewo, dioda zaświeci się, a buzer wyda
dźwięk.

Przycisk w prawo (R)
Uruchamia test.
Urządzenia podłączone do portów,
wybranych za pomocą przycisku funkcji,
uruchomią się. Silnik będzie kręcił się
w prawo, dioda zaświeci się, a buzer wyda
dźwięk.

Porty wyjściowe (OUT1 4)
Kostka CPU posiada cztery porty
wyjściowe. Służą one do podłączenia
silników, diod oraz buzerów.
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3. Podłączanie przewodów

Kiedy
podłączasz
When
you pluglub
in or
odłączasz
przewód,
unplug the
cable, be sure
pamiętaj
wcisnąć
to insertaby
pressing
the
haczyk
znajdujący
się
hook of the connection
na wtyczce.
cable.

If you
want
to input
Kiedy
chcesz
wgrać
program
do
robota,
najpierw
podłącz,
the
program
to your
za
pomocą
robot,
you dowolnego
should first
dołączonego
zestawu
connect the do
Card
reader
przewodu,
czytnik
kart.
with the CPU block
through the cable.

4. Umieszczanie baterii i informacje o bateriach
Instalowanie baterii. Kostka CPU do poprawnego działania wymaga 4 baterii
typu AA/LR6 1.5V.
Zalecane jest stosowanie baterii alkalicznych lub ładowalnych akumulatorków.
☞ The CPU Block takes four double-A’s.(AA battery)
Nigdy nie używaj różnych typów baterii jednocześnie lub kombinacji starych i
☞ Regular
alkaline batteries or Rechargeable batteries are recommended.
nowych
baterii.
☞ Be careful with the battery polarity(+,-).
Zadbaj o poprawną polaryzację baterii – niepoprawne ułożenie może
☞ Do not charge
an unrechargeable battery.
doprowadzić
do uszkodzenia.

☞ Be sure to charge a rechargeable battery with parent or adult guardian.
Nie używaj uszkodzonych baterii.
☞ Take care not to use the new and used or various types of batteries together.
Zawsze
baterię,
jeśli nieturn
zamierzasz
używaćand
produktu
przez
☞
Whenwyjmij
you do
not operate,
off the switch
separate
the batteries from the
dłuższy czas lub jeśli uległy wyczerpaniu.
CPU Block.
Ładowalne
akumulatorki
być ładowane
użyciu odpowiedniej
☞
Do not expose
to anypowinny
other corrosive
liquid,przy
flammable
or corrosive solvents
ładowarki
pod
nadzorem
osoby
dorosłej.
(including water)* and gases.
☞
the chemical
from anie
battery
gets into your
eyes, mouth, or on your skin, follow
NieIfwolno
ładować baterii
przeznaczonych
do ładowania.
the instructions below.
If the chemical
gets intoz your
eyes
: Flush się
them
with clean
then see a
Jeśli -substancje
chemiczne
baterii
dostaną
dothoroughly
Twoich oczu,
ust water,
lub naand
skórę,
postępuj zgodnie z instrukcją poniżej: doctor immediately.
- If substancja
the chemicaldostałą
gets into
mouth : oczu,
If swallowed,
do not
induceilością
vomiting.
See ai doctor
Jeżeli
sięyour
do Twoich
przemyj
je dużą
wody
niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem. immediately.
: If the chemical just gets into your mouth, wash out
Jeżeli substancja dostała się do Twoich ust
i została połknięta nie należy wywoływać
your mouth with water thoroughly.
wymiotów,
lecz
niezwłocznie
kontaktować
się
z lekarzem.
Jeśli nie została połknięta,
- If the chemical gets on your skin : Wash the
area thoroughly with soap and water.
wypłucz usta dużą ilością wody.
Jeżeli substamcja dostała się na Twoją skórę, przemyj ją dużą ilością wody z mydłem.
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5. Wprowadzenie do kart programujących
Na dołączonych do zestawu kartach znajdują się w postaci kodu kreskowego zapisane czynności które nasz robot
może wykonywać. Za ich pomocą możemy tworzyć program dla naszego robota.

TYŁ

PRZÓD
Ilustracja
Ilustracja wskazuje
co robot może robić
po wczytaniu danej karty.

Numer karty
Dla ułatwienia wszystkie karty dołączone
do zestawu są ponumerowane. Numer
ten wyświetli się również podczas
wgrywania karty na czytniku.

Nazwa karty
Wskazuje co robot może robić
po wczytaniu danej karty.

Kod kreskowy
Ikony gry
Kart można używać również
do innych gier, wykorzystując
narysowane symbole.

Karta zawiera dwa kody kreskowe.
Górny zawiera informacje o karcie,
dolny służy do prawidłowego
odczytania tych informacji.

Ikona powtarzania
Pokazuje czy funkcja wykona się raz,
czy też będzie przez robota powtarzana.

6. Jak używać czytnika kart
Czytnik kart to urządzenie pozwalające wczytywać komendy do naszego robota.
Odczytuje on kody przesuwanych kart i pozwala wgrać je do pamięci kostki CPU.
Potwierdzenie
Czytnik wyświetla numer odczytanej karty.

Numer karty

Liczba wczytanych kart

Skaner kart
Aby odczytać kartę należy ją przesunąć
od lewej do prawej.

Przycisk start (S)
Pozwala uruchomić robota. Pierwsze
naciśnięcie włącza program robota,
drugie go wyłącza.

Przycisk wgrywania (D)
Wgrywa odczytane z kart komendy
do pamięci robota.

(!!!) Ważne
Przycisk reset (R)
Kasuje wgrane komendy z czytnika kart.

Przycisk reset nie usuwa programu
z pamięci robota.
Przed wczytywaniem nowego programu
należy wcisnąć przycisk reset.
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7. Jak programować
Do zaprogramowania robota zbudowanego z zestawu RoboKids
nie jest potrzebny komputer. Posiadając odpowiednie karty i czytnik
możemy zaprogramować niezliczoną ilość funkcji dla naszego robota.

Spójrz na obrazek obok, zanim zaczniemy wgrywać nasz pierwszy
program. Podłącz diody LED do portów OUT1 i OUT2 oraz czytnik
kart do portu R/D. Po zakończeniu programowania diody powinny
zacząć mrugać.

Jak to zrobić?!

Wybieramy kartę numer 1.

Wciskamy przycisk (D),
program wgrywa się.

Jeśli chcemy zatrzymać program
ponownie naciskamy przycisk (S).

Przesuwamy ją przez skaner,
zwracając uwagę na kierunek.

Potwierdzenie:
1 jako numer karty
1 jako ilośc wczytanych kart

Wciskamy przycisk (S),
program startuje.

Jeśli chcemy wpisać nowy
program wciskamy przycisk (R).
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8. Roboty i karty do nich
Pod ilustracjami robotów znajduje się lista kart jakie możemy użyć w celu ożywienia go.

Karta nie jest potrzebna.

1) Mruga diodami.
2) Mruga diodami naprzemian.
3) Mruga diodami naprzemian
z różną długościa.
4) Mruga diodami losowo losowo.
5) Zapala diody się po
wciśnięciu przycisków L lub R.

10) Działa cały czas.
11) Włącza się na przycisk.
12) Włącza się na przycisk
z różnymi prędkościami.
13) Włącza na przycisk na
zmianę po kolei diodę, silnik
oraz buzer.

18) Świeci i porusza się na boki.
19) Mruga i porusza się na boki.
20) Mruga i jedzie.
21) Mruga i jedzie cały czas.

Karta nie jest potrzebna.

6) Jedzie do przodu.
7) Jedzie do tyłu.
8) Jedzie do przodu cały czas.
9) Jedzie do przodu i do tyłu.

14) Zaświeca diodę i jedzie do tyłu.
15) Zaświeca diodę i jedzie
do tyłu i do przodu na przemian.
16) Mruga diodą i jedzie do przodu.
17) Mruga diodą i jedzie do przodu
cały czas.

22) Porusza się i wydaje dźwięk.
23) Po 5 sekundach porusza się
oraz wydaje dźwięki.
24) Porusza się, a po 30 sekundach
zaczyna wydawać dźwięk.
25) Porusza się, a po 40 sekundach
zaczyna wydawać dźwięk.
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26) Zaświeca diodę jeśli naciśniemy przycisk.
27) Zaświeca diodę i wydaje dźwięk jeśli
naciśniemy przycisk.
28) Wydaje dźwięk i jeśli naciśniemy wszystkie
przyciski odzywa się ponownie.
29) Wyda dźwięk jeśli naciśniemy przycisk
podczas świecenia diody.

34) Porusza się do tyłu, do przodu,
w prawo i w lewo oraz dookoła.
35) Porusza się zygzakiem i świeci.
36) Porusza się w lewo.
37) Porusza się do przodu cały czas i świeci.

42) Porusza się do tyłu, a poźniej do przodu
po naciśnięciu przycisku.
43) Porusza się do tyłu, do przodu i rozgląda
się po naciśnięciu przycisku.
44) Porusza się do przodu i zatrzymuje się
po naciśnięciu przycisku.
45) Porusza się do przodu, a po naciśnieciu
przycisku skręca.

50) Jeśli naciśniemy przycisk porusza się w
prawo i w lewo.
51) Porusza się do przodu i jeśli naciśniemy
przycisk skręca w prawo i w lewo.
52) Skręca w lewo gdy naciśniemy oba
przyciski.
53) Porusza się do przodu i jeśli naciśniemy
przycisk skręca w prawo i w lewo.

30) Uruchamia się gdy czujnik podczerwieni coś wykryje.
31) Kręci się gdy czujnik podczerwieni coś wykryje.
32) Kręci się ze zmienną prędkością w zależności czy
czujnik podczerwieni coś wykrywa.
33) Zatrzymuje się gdy czujnik podczerwieni coś wykryje.

38) Porusza się do przodu, gdy czujnik podczerwieni coś wykryje.
39) Porusza się do tyłu, gdy czujnik podczerwieni coś wykryje.
40) Porusza się do przodu i do tyłu na zmianę, gdy czujnik
podczerwieni coś wykryje.
41) Może poruszać się do przodu i do tyłu oraz w lewo i w prawo,
w zależności który czujnik coś wykryje.

46) Porusza się do tyłu i przodu oraz świeci
jeśli naciśniemy przycisk.
47) Porusza się do tyłu i przodu oraz mruga
jeśli naciśniemy przycisk.
48) Porusza się do przodu oraz skręca jeśli
naciśniemy przycisk.
49) Porusza się do tyłu i przodu oraz w
prawo i w lewo jeśli naciśniemy przycisk.

54) Jeśli naciśniemy przycisk porusza się do
tyłu i do przodu lub skręca w prawo i w lewo.

(!!!) Dodatkowo
Karty melodii (robot wygrywa melodie):
numery 83, 84, 85, 89, 90
Karty światła (kostka CPU świeci):
numery 95, 96, 97, 98, 99
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9. Środki ostrożności
Przed rozpoczęciem pracy przeczytaj wszystkie instrukcje.
Zestaw jest przeznaczony dla dzieci powyżej 6 lat.
Zestaw zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie w przypadku nie prawidłowego użycia.
Zestaw nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.
Nie podłączaj żadnych części zestawu do gniazdek elektrycznych ani innych źródeł zasilania do tego nie przeznaczonych.
Nie bierz elementów do ust.

ROBOKIDS Part List

Nie przyłączaj, ani nie usuwaj elementów „na siłę”.
Uważaj na części będące w ruchu.

Nie rzucaj i nie wymachuj elementami w kierunku ludzi.
Uważaj przy dotykaniu ostrych krawędzi elementów.

&

Trzymaj produkt z dala od łatwopalnych i powodujących korozję substancji.
Przy zabawie zalecany jest nadzór osoby dorosłej.

Robots you can assemble
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Robo Kids
NO.2
PartLista
list elementów
Robo
KidsNO.1
NO.1and
oraz
NO.2

Card
Reader
x1
Czytnik
kart x1

Czujnik
Infraredpodczerwieni
Sensor Block xx3
3

Odbiornik
x1 x 1
Remote
Controlpilota
Receiver

Wireless Pilot
Remote
x1 Control x 1

CPU Block
Kostka
CPU xx11

Sound
Sensor xx11
Czujnik
dźwięku

DC Motor
Silnik
x3 x 3

Wheel
x3
Koło x3

Zółte kółko
Yellow
Wheelx2
x2

Prowadzenie
Wheel Guide koła
x 1 x1

1x2 klocek x8

Support
Block
Nóżka
x1x 1
Wheel Block
x 2x2
Klocek
do kół

1x2 Block(hole)
x 2 x2
1x2 klocek
z otworem
1x4 klocek
z
otworem
1x4 Block(hole) x 7 x7
1x6 klocek
z otworem
1x6 Block(hole)
x 6 x6
2x101x10
klocek
z
otworem
Block(hole) x 5 x5

Oś koła
x2x 2
Wheel
Axle

Flat
Blockx4
x4
2x42x4
płytka
Flat
Blockx2
x2
2x82x8
płytka

Bended
1x7klocek
Block(hole)
1x7
x2 x 2

1x9
x2 x 2
Bended
1x9klocek
Block(hole)

Cross
Axle(45mm)x1
x1
Oś krzyżowa

1x2 Block
8 1x4 Block
1x4 xklocek
x14 x 14
1x6 Block
6 1x8 Block
1x6 xklocek
x6 x 8
1x12klocek
Block x x8
15
1x8
1x12 klocek x15

Cross(hole)
x 4 x4
klocek
dwoma Block
krzyżami
klocekMotor
jednym
krzyżem
x3
Guide
x3

200mm Cablex5
Przewód
200mm x5
Przewód
450mm x3
450mm Cablex3

Contact
Sensor
Block
Czujnik
dotyku
x3 x 3

DiodaBlock
LEDxx4
LED
4

Buzer
x1 x 1
Buzzer
Block

Płytka
bazowa
Main
Block xx4
4

2x2 klocek x12
2x3 klocek x11
2x4 Block
19 2x6 Block
2x4xklocek
x19 x 14
2x8 klocek
Block x 15
2x6
x14
2x8 klocek x15
2x2 Block x 12 2x3 Block x 11

Connection
Axle x 15
Oś połączeniowa

x15

Cross
Connection Axlekrzyżowa
x4
Oś połączeniowa

x4
Nasadka
połączeniowa
krzyżowa x2
Cross Connection
Block x 2

Funny zCard(Integrated)
x 20
Karty
programami x20
Karty
z
komendami
x26
Funny Card(Single) x 26
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A Variety
of Robots
can assemble
through RoboKids
NO.1
and
NO.2
Jakie
roboty
możnayou
zbudować
z zestawów
Robo Kids
NO.1
oraz
NO.2
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