
03370 - Él érzékelő robot üdítős dobozból 

A) Biztonsági előírások 

1. Mielőtt munkához látnál, olvasd végig a használati útmutatót. 
2. A játékhoz felnőtt felügyelete szükséges. 
3. A játék 8 éven felüli gyermekek részére készült. 
4. A csomag apró részeket tartalmaz, melyek lenyelése fulladást okozhat. Ne adja a játékot 3 évesnél fiatalabb gyermeknek. 
5. Az elemtartóban levő csatlakozókat ne érintsd fém tárggyal, mert rövidzárlatot okozhatsz. 
6. Az elemeket csak összeszerelés után tedd a játékba. Felnőtt felügyelet szükséges. 
B) Elemre vonatkozó utasítások:  

1. A játék 1 db AAA típusú elemmel működik, melyeket 
a csomag nem tartalmaz.  

2. A legjobb eredmény elérése érdekében új elemeket 
használj.  

3. Az elemek behelyezésénél ügyelj a polaritásra.  
4. Ha nem használod a játékot, szedd ki belőle az 

elemeket.  
5. A kimerült elemeket szedd ki a játékból, így 

elkerülheted, hogy a kifolyó elemek tönkretegyék a 
játékot. 

6. Az újratölthető akkumulátorokat szedd ki a játékból, 
mielőtt tölteni kezdenéd őket.  

7. Az akkumulátorok feltöltése felnőtt felügyelet 
mellett történjen.  

8. Ne próbálkozz a nem újratölthető elemek 
feltöltésével.  

9. Ne keverd a használt és új elemeket.  
10. Ne keverd a hagyományos elemeket tartós 

elemekkel és akkumulátorokkal.  
C) A doboz tartalma 

 
1 – 2 db zárósapka, 2 – 2 db szem tartó, 3 – alsó doboz gyűrű, 4 – felső doboz gyűrű, 5 – fogaskerék takarólap,6 – elem takarólap, 7 – 2 db alkar, 8 – 2 

db felkar, 9 – alap takarólap, 10 – alaplap és vezetékek, 11 – átlátszó tető, 12 – motor és vezetékek, 13 – 2 db tengely, 14 – 2 db szem, 15 – 2 db csavar 

+ csavaranya, 16 – 2 db fogaskerék, 17 – 5 db kicsi csavar  

Szükséged lesz még a következőkre, amiket a csomag nem tartalmaz: 1 db üres, tiszta üdítőitalos doboz, 1 db kicsi kereszthornyos csavarhúzó, 1 db 

AAA ceruzaelem. 

D) Összeszerelés 

 
Az egyik. tengelyt (13) nyomd az alaplapon lévő egyik lyukba. A fogaskereket (16) húzd rá a tengelyre. A másik tengelyt nyomd a másik lyukba és erre 

is tegyél egy fogaskereket. Ennek a második fogaskeréknek illeszkednie kell az első fogaskerékhez, és az alaplapon lévő nagy fogaskerékhez is. A 

motort (12) tedd az alaplapba. A motor tengelyén lévő fogaskeréknek illeszkednie kell az első fogaskerékkel. Tedd a fogaskerék takarólapot a 

fogaskerekekre. A takarólapon lévő három tengely illeszkedik az alaplapon lévő bemélyedésekbe. Lehet, hogy egy kicsit igazgatnod kell, hogy pontosan 

a helyére pattanjon. Ügyelj rá, hogy a motor vezetékei ne kerüljenek a takarólap alá.  

2. a két FEKETE vezetéket illeszd egy csatlakozóba. A zárósapkát (1) rányomva rögzítsd a vezetékeket a helyükön. A másik csatlakozónál ugyanezeket a 

lépéseket hajtsd végre a PIROS vezetékekkel.  

3. Tedd az alap takarólapot (9) az egész tetejére. A takarólapon lévő lyukak az alaplapon lévő tengelyekre illeszkednek. 4 db kis csavarral (17) rögzítsd. 

 
4. Egy csavar és csavaranya (15) segítségével szereld össze az alsó doboz gyűrűt (3). Még ne húzd meg a csavart. Az alsó dobozgyűrűn lévő tengelyeket 

forgasd az alap takarólapon lévő lyukak fölé. Az otthon talált üdítős dobozt úgy állítsd az alsó doboz gyűrűbe, hogy megálljon az alsó takarólapon. 

Húzd meg a csavart.  

5. Az átlátszó tetőt (11) tedd a doboz tetejére. Egy csavar és csavaranya (15) segítségével szereld össze a felső doboz gyűrűt (4). Még ne húzd meg a 

csavart. A felső doboz gyűrűt felülről csúsztasd az átlátszó tetőre. 

6. Állítsd egy vonalba az alsó- és felső doboz gyűrűk csavarjait, majd húzd meg a csavart a felső doboz gyűrűn. 

7. Pattintsd össze mindkét felkart (8) és az alkat (7). Pattintsd a karokat a felső doboz gyűrűre. Ragaszd az öntapadós szemeket (14) a szem tartó (2) 

lapos oldalára. A szemtartókat rögzítsd a felső doboz gyűrűre. A robot elkészült, indulásra kész! 

E) Működés 

 
1. Tegyél 1 db AAA típusú ceruzaelemet az elemtartóba, ügyelve az elem polaritására (az elem lapos vége megy a rugóhoz). Tedd a helyére az 

elemtartó fedelét (6), majd rögzítsd csavarral. Állítsd talpra a robotot, ha a kapcsolót ON pozícióba állítod a robot elindul.  

2. Tedd a robotot egy sima asztalra, az asztallap közepére., úgy, hogy az asztal egyik széle felé nézzen, így amikor elindul az asztal szélére merőlegesen 

fog haladni. Most kapcsold be a robotot és figyeld mit csinál. 

3. Ha a robot az asztal szélére ér megáll, és másik irányban folytatja útját. Az üdítős dobozt kicserélheted másfajta palackokra, vagy akár papírpohárra 

is. 

F) Probléma megoldás 

Ha a robot nem működik: 

 Ellenőrizd, hogy nem merült-e le az elem. 

 Ellenőrizd, hogy megfelelően lett-e beszerelve az elem. 

 Ellenőrizd, hogy a vezetékek jól lettek-e bekötve, és hozzáérnek-e a fém érintkezőkhöz. 

Ha a robot leesik az asztalról: 

 Ügyelj rá, hogy a robot az asztal szélére merőleges irányban induljon útnak. 

G) Érdekességek 

 Amikor a robot elér az asztal szélére, a meghajtott kerék lelóg az asztalról. ekkor csupán az oldalsó kerék hajtja a robotot, ezért fordulni kezd, 

mindaddig, amíg ismét bekerül az asztallap a kerék alá. 

 Az ilyen fajta robotokat él érzékelő robotoknak nevezzük. 

 Egyes robotok szenzorok segítségével ismerik fel az éleket. Érzékelő csápjaik vannak, melyek szemmel nem látható infravörös fényt bocsátanak ki, 

majd a visszavert fényhullámok alapján, érzékelők segítségével derítik fel a terepet maguk előtt. Ha az asztal szélére érnek, nem érkezik többé 

visszavert fény az asztallapról. 

 A szenzorok tájékoztatják a robot processzorát,  a kapott információk alapján a számítógép dönti el, hogy mi a teendő, ha véget ért az asztal. 

 Egyes robotok megjegyzik, hogy melyik irányba mennyit mentek, így egy térképet készítenek a környezetükről. 

 A fűnyíró robotok is él érzékelős robot, itt arra van szükség, hogy ahol már nincs fű, ott a robot visszaforduljon és az ellenkező irányba haladjon. 

 A porszívó robotnak a szoba falait kell felismernie, hogy az egész szobát ki tudja takarítani. 

 Minden mozgó robotot úgy kell megtervezni, hogy elkerülje az éleket, mert különben könnyen leeshetnének és megsérülhetnének. 

 A lépcsőző robotok a lépcső éleit figyelve képesek a mászásra. 


