
Β. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
1. Χρειάζεται µια µπαταρία ΑΑ 1,5V (δεν συµπεριλαµβάνεται).
2. Για καλύτερα αποτελέσµατα, να χρησιµοποιείτε πάντα καινούργια µπαταρία.
3. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε σωστά την µπαταρία (σύµφωνα µε τη σωστή πολικότητα).
4. Αφαιρείτε την µπαταρία από το προϊόν, όταν δεν το χρησιµοποιείτε.
5. Αντικαταστήστε τις εξαντληµένες µπαταρίες αµέσως για να αποφύγετε πιθανή βλάβη του προϊόντος.
6. Οι επαναφορτιζόµενες µπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν προτού επαναφορτιστούν.
7.Οι επαναφορτιζόµενες µπαταρίες πρέπει να επαναφορτίζονται υπό την επίβλεψη ενήλικα.
8. Μην επιχειρήσετε να φορτίσετε µη – επαναφορτιζόµενες µπαταρίες.
9. Μην χρησιµοποιείτε µαζί αλκαλικές, κανονικές (άνθρακα-ψευδαργύρου) ή επαναφορτιζόµενες
µπαταρίες.
10. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν βραχυκυκλώσει οι ακροδέκτες τροφοδοσίας που βρίσκονται µέσα στη θήκη
µπαταρίας.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά κομμάτια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣ
Η:

Παρακαλούµε σκανάρετε τον κώδικα QR, για να δείτε τις οδηγίες αυτής της
συσκευασίας σε άλλες γλώσσες.

Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.

ΕΞΥΠΝΟ
ΡΟΜΠΟΤ

Προς τους γονείς: διαβάστε όλες τις οδηγίες προτού
καθοδηγήσετε τα παιδιά σας.

Α. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε.
2. Απαιτείται καθοδήγηση και επίβλεψη ενήλικα καθόλη τη διάρκεια.
3. Αυτή η συσκευασία προορίζεται για παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών.
4. Αυτή η συσκευασία και το τελικό της προϊόν περιέχουν µικρά κοµµάτια τα οποία ενδέχεται να
προκαλέσουν πνιγµό αν δεν χρησιµοποιηθούν σωστά. Κρατήστε τα µακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών.
5. Για να αποφύγετε πιθανό βραχυκύκλωµα, µην αγγίζετε ποτέ τις επαφές µέσα στη θήκη της µπαταρίας
µε µεταλλικό αντικείµενο.

1 κάλυµµα επάνω
µέρους

1 µεγάλος άξονας (µε
ένα µονό δόντι
γραναζιού)

1 κινητήρας (µε
καλώδια και
ενσωµατωµένο

οδοντωτό γρανάζι)

1 µεταλλικό βαρίδι 1 κάλυµµα
κιβωτίου κινητήρα

1 µικρός άξονας (µε
δυο δόντια
γραναζιού)

2 καπάκια ακροδεκτών

1 κάλυµµα θήκης
µπαταρίας

1 βάση

1 µακριά βίδα (για
την ασφάλιση των
συνδέσµων)

κοντές βίδες

1 ηµισφαίριο (µε
τρύπα για διακόπτη)

1 κάλυµµα θήκης
µπαταρίας

1 κιβώτιο κινητήρα (µε
διακόπτη και καλώδια)

1 µαλακός πλαστικός
δακτύλιος

Επίσης απαιτούνται, αλλά δεν περιλαµβάνονται σε αυτήν την συσκευασία: ένα µικρό σταυροκατσάβιδο και 1
µπαταρία ΑΑ 1,5V.
Δ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα για να συναρµολογήσετε το Έξυπνο Ροµπότ σας. Οι αριθµοί αναφέρονται στα
διαγράµµατα.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
1. IΑναγνωρίστε το κιβώτιο του κινητήρα (περιέχει ένα διακόπτη και ενσωµατωµένη την θήκη της µπαταρίας).
Κρατήστε το κιβώτιο έτσι ώστε ο διακόπτης να κοιτάει προς τα κάτω. Τοποθετήστε τον κινητήρα µέσα στον
χώρο του κιβωτίου.
2. Πριν κατεβάσετε και τοποθετήσετε τον κινητήρα στην θέση του, προσεκτικά περάστε τα καλώδια από τον
κινητήρα προς τα κάτω και µέσα από τις τρύπες στο κιβώτιο κινητήρα.
3. Βρείτε το µικρότερο από τους δύο άξονες µε δόντια γραναζιού. Tοποθετήστε την άκρη µε το µεγαλύτερο από
τα δύο δόντια γραναζιού µέσα στην άσπρη πλαστική τρύπα του ρουλεµάν κοντά στην άκρη του οδοντωτού
γραναζιού. Το χαµηλότερο δόντι γραναζιού θα πρέπει να συµπλέκεται µε το οδοντωτό γρανάζι.

4. Τοποθετήστε την µεταλλική άκρη του µεγαλύτερου άξονα µέσα στην άσπρη τρύπα
του ρουλεµάν κοντά στη γωνία του κινητήρα. Το δόντι του θα πρέπει να συµπλέκεται
µε το πάνω δόντι του µικρότερου άξονα. Βάλτε λίγο λιπαντικό στα δόντια του
γραναζιού. Το µαγειρικό λάδι κουζίνας είναι κατάλληλο.
5. Συνεχίστε να κρατάτε το κιβώτιο του κινητήρα σε όρθια θέση έτσι ώστε οι άξονες να
µην πέσουν. Βάλτε το κάλυµµα του κιβωτίου κινητήρα στη θέση του προσεκτικά.
Ίσως χρειαστεί να το κουνήσετε ελαφρώς έτσι ώστε τα επάνω άκρα των αξόνων να
εφαρµόσουν στις επάνω πλευρές. Αν το κάλυµµα δεν εφαρµόσει στη θέση του
σωστά, βγάλτε το και σιγουρευτείτε ότι οι άξονες και ο κινητήρας είναι ακόµα στις
σωστές τους θέσεις.
6. Πριν βιδώσετε το κάλυµµα του κιβωτίου κινητήρα, βάλτε το µεταλλικό βαρίδι στη
θέση του δίπλα στη θήκη µπαταρίας. Αυτό εφαρµόζει µόνο προς τα πάνω. Θα πρέπει
να ανασηκώσετε λίγο το κάλυµµα του κιβωτίου για να το κάνετε αυτό.
7. Σιγουρευτείτε ότι το κάλυµµα του κιβωτίου κινητήρα είναι σωστά στη θέση του και
ασφαλίστε το µε βίδες.
8. Συνδέστε το µαύρο καλώδιο από τη θήκη της µπαταρίας µε ένα καλώδιο από τον
κινητήρα. Συνδέστε µε τη µικρότερη εγκοπή πρώτα (σηµείο Α). Με το καπάκι του
ακροδέκτη, συνδέστε το µαύρο καλώδιο από τη θήκη της µπαταρίας στο ένα καλώδιο
του διακόπτη. Αφού έχει συνδεθεί το πρώτο ζευγάρι καλωδίων, συνδέστε µαζί τα
εναποµείναντα δύο καλώδια (ένα από το διακόπτη και ένα από τον κινητήρα) στην
ψηλότερη εγκοπή (σηµείο Β). Στη συνέχεια ασφαλίστε τις δύο πλάκες σύνδεσης µε τη
µακριά βίδα.
9. Βάλτε µια ΑΑ µπαταρία µέσα στη θήκη της µπαταρίας. Το αρνητικό άκρο κάθε
µπαταρίας (το επίπεδο άκρο) πάει ενάντια σε ένα από τα ελατήρια µέσα στη θήκη της
µπαταρίας. Αν ο κινητήρας λειτουργήσει, πιέστε τον διακόπτη µια φορά για να τον
κλείσετε. Προσθέστε το κάλυµµα της θήκης µπαταρίας και ασφαλίστε την µε µια βίδα.
Τώρα ελέγξτε τα όλα πιέζοντας τον διακόπτη. Ο κινητήρας θα πρέπει να λειτουργήσει
και η άτρακτος θα πρέπει να γυρίζει. Αν ο κινητήρας δεν λειτουργήσει δείτε τον οδηγό
για επίλυση προβληµάτων που υπάρχει παρακάτω. Πιέστε τον διακόπτη για να
κλείσετε τον κινητήρα ξανά.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ
10. Εφαρµόστε τον µαλακό πλαστικό δακτύλιο
γύρω από το σπείρωµα της βίδας πάνω στο
ηµισφαίριο χωρίς την τρύπα.
11. Εφαρµόστε την συναρµογή του κινητήρα µέσα
στο ηµισφαίριο έτσι ώστε η άσπρη άτρακτος της
συναρµογής να εφαρµόζει µέσα στην τετράγωνη
τρύπα του ηµισφαίριου. Βιδώστε πάνω στο άλλο
µισό της σφαίρας έτσι ώστε το κάλυµµα του
διακόπτη να εφαρµόζει µέσα στην τρύπα. Μην
σφίξετε πάρα πολύ το σπείρωµα της βίδας.

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
12. Βάλτε το επάνω κάλυµµα πάνω στη βάση και
ασφαλίστε το µε 4 βίδες. Συγχαρητήρια. Το Έξυπνο
Ροµπότ σας είναι έτοιµο να ξεκινήσει!

Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ενεργοποιήστε τον κινητήρα και σπρώξτε την σφαίρα µέσα στο κάλυµµα. Βάλτε το
Έξυπνο Ροµπότ σε µια λεία επιφάνεια (όπως ένα πάτωµα από βινύλιο) και δείτε
το να κινείται. Το Έξυπνο Ροµπότ σας δεν λειτουργεί πάνω σε επιφάνεια µε χαλί.
Όταν σκοντάφτει πάνω σε κάτι, αυτόµατα στρίβει αριστερά ή δεξιά και συνεχίζει να
προχωράει. Έξυπνο!
Δοκιµάστε να φτιάξετε ένα µονοπάτι χρησιµοποιώντας βιβλία που θα ακολουθήσει
το Έξυπνο Ροµπότ. Μπορείτε ακόµα να φτιάξετε ένα λαβύρινθο για να δείτε αν το
Έξυπνο Ροµπότ µπορεί να αποδράσει.
Αν κρατήσετε την σφαίρα κρυµµένη όταν θα δείξετε το Έξυπνο Ροµπότ στους
φίλους σας, θα είναι µυστήριο για αυτούς το πως κινείται και οδηγεί τον εαυτό του.

Ζ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Αν ο κινητήρας δεν λειτουργεί ή δεν κινείται όταν χτυπάει σε ένα εµπόδιο:
• Ελέγξτε ότι χρησιµοποιείτε µια καινούρια µπαταρία. Μερικές επαναφορτιζόµενες
µπαταρίες ίσως δεν µπορούν να παράγουν αρκετό ηλεκτρικό ρεύµα έτσι ώστε να
περιστρέφουν τη σφαίρα όταν σκοντάφτει σε εµπόδιο. Σας προτείνουµε να
χρησιµοποιήσετε αλκαλικές µπαταρίες.
• Ελέγξτε ότι η µπαταρία είναι τοποθετηµένη µε τον σωστό τρόπο µέσα στη θήκη
µπαταρίας.
• Βγάλτε το κάλυµµα του κιβωτίου κινητήρα και ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις
µεταξύ των καλωδίων είναι εντάξει. Επίσης ελέγξτε ότι καµιά από τις συνδέσεις
µεταξύ των καλωδίων δεν αγγίζουν η µια την άλλη, καθώς αυτό θα προκαλέσει
βραχυκύκλωµα.
• Ελέγξτε ότι τα δόντια γραναζιού έχουν λιπανθεί επαρκώς.

• Ελέγξτε αν τα δυο ηµισφαίρια είναι βιδωµένα πολύ σφιχτά και η άσπρη άτρακτος
του κινητήρα είναι τοποθετηµένη µέσα στην τετράγωνη τρύπα εντελώς. Αυτό θα
προκαλέσει τριβή στον εσωτερικό µηχανισµό όταν περιστρέφεται.

Αν ο κινητήρας συνεχίζει να λειτουργεί όταν ο διακόπτης είναι
κλειστός:
• Βγάλτε το κάλυµµα του κιβωτίου κινητήρα και ελέγξτε ότι καµιά
από τις συνδέσεις µεταξύ των καλωδίων δεν αγγίζουν η µια την
άλλη.

Η. ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Τα γρανάζια καθυστερούν την κίνηση του κινητήρα, το οποίο κάνει την άτρακτο
να περιστρέφεται ακόµα πιο αργά από ότι ο κινητήρας. Ο κινητήρας, η µπαταρία
και το βαρίδι είναι όλα στην µια πλευρά της ατράκτου που γυρίζει την σφαίρα.
Αυτό σηµαίνει ότι το κέντρο της βαρύτητας της συναρµογής του κινητήρα είναι
στην µια πλευρά.
Με τον κινητήρα απενεργοποιηµένο, η σφαίρα πάντα στέκεται µε το κέντρο
βαρύτητας κάτω από το κέντρο της σφαίρας, ακριβώς πάνω από το σηµείο όπου
η σφαίρα αγγίζει το έδαφος. Αν κυλήσετε την σφαίρα στην µια πλευρά, αυτή
απλά κυλάει ξανά πίσω.
Όταν ενεργοποιείτε τον διακόπτη, η συναρµογή του κινητήρα γυρίζει µέσα στη
σφαίρα. Έτσι, το κέντρο βαρύτητας της σφαίρας µετατοπίζεται στη µια πλευρά.
Αυτό κάνει την σφαίρα να κυλάει επειδή είναι ασταθής. Καθώς η σφαίρα κυλάει, ο
κινητήρας εξακολουθεί να περιστρέφει τη συναρµογή, και έτσι η σφαίρα συνεχίζει
να περιστρέφεται. Ο λαστιχένιος δακτύλιος αιχµαλωτίζει την επιφάνεια κάτω από
το ροµπότ.
Αλλά πώς το Έξυπνο Ροµπότ στρίβει στις γωνίες; Το κέντρο βαρύτητας της
σφαίρας είναι ελαφρώς προς τη µια µεριά του λαστιχένιου δακτυλίου. Γι’ αυτό το
λόγο η σφαίρα γέρνει προς τη µια µεριά. Όταν το Έξυπνο Ροµπότ χτυπάει ένα
εµπόδιο, η σφαίρα δεν µπορεί να κινηθεί προς τα εµπρός. Αλλά επειδή γέρνει
προς τη µια πλευρά, γυρίζει στη µια πλευρά. Συνεχίζει να γυρίζει µέχρι να µπορεί
να κινηθεί προς τα εµπρός ξανά.

Θ. ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• Το Έξυπνο Ροµπότ κινείται χρησιµοποιώντας µια περιστρεφόµενη σφαίρα µέσα
στη θήκη του. Τα περισσότερα κινητά ροµπότ τρέχουν πάνω σε τροχούς ή ράγες
και µπορούν να κινηθούν πάνω σε τραχύ έδαφος.
• Δίποδα ροµπότ είναι ροµπότ που περπατούν πάνω σε δυο πόδια, όπως οι
άνθρωποι. Χρειάζονται έξυπνους µηχανισµούς και τεχνολογία υπολογιστή για να
περπατήσουν χωρίς να πέφτουν. Μερικά δίποδα ροµπότ µπορούν ακόµα και να
τρέξουν και να ανέβουν σκάλες.
• Τα ροµπότ που κινούνται στο χώρο µόνα τους ονοµάζονται αυτόνοµα ροµπότ.
Φυσιολογικά δε βλέπουν πού πηγαίνουν. Αντί γι’αυτό έχουν αισθητήρες αφής
που ανιχνεύουν τα εµπόδια.

• Μερικά αυτόνοµα ροµπότ χτίζουν έναν ηλεκτρονικό χάρτη του περίγυρού τους
συγκρατώντας στη µνήµη τους τα µέρη όπου έχουν συναντήσει εµπόδια. Μετά
µπορούν να κινηθούν χωρίς να σκοντάψουν σε εµπόδια ξανά.
• Αυτόµατα καθοδηγούµενα οχήµατα (ΑΤVs) είναι ροµπότ που δουλεύουν σε
εργοστάσια, µεταφέροντας πράγµατα από το ένα µέρος στο άλλο. Βρίσκουν το
δρόµο τους ακολουθώντας γραµµές σχεδιασµένες πάνω στο πάτωµα ή υπόγεια
καλώδια.
• Οι ηλεκτρικές σκούπες ροµπότ κινούνται µέσα σε ένα δωµάτιο, ρουφώντας
σκόνη καθώς προχωράνε. Όταν σκοντάφτουν σε ένα αντικείµενο αλλάζουν
κατεύθυνση. Σταδιακά καθαρίζουν όλο το δωµάτιο. Τα ροµπότ µηχανές
κουρέµατος του γκαζόν κόβουν το γρασίδι µε τον ίδιο τρόπο.
• Κάθε χρόνο ροµπότ ποδοσφαιριστές παίζουν ο ένας ενάντια στον άλλο σε έναν
διεθνή διαγωνισµό που λέγεται Ροµποκύπελο.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
Σας εκτιµούµε ως πελάτη και η ικανοποίησή σας όσον αφορά το προϊόν είναι
σηµαντική για µας. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή
ερωτήσεις, ή βρείτε κάποια κοµµάτια αυτού του σετ να λείπουν ή να είναι
ελαττωµατικά, παρακαλούµε µην διστάσετε να επικοινωνήσετε µε τον
διανοµέα µας στη χώρα σας, του οποίου η διεύθυνση είναι τυπωµένη στη
συσκευασία. Είστε επίσης ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε µε την οµάδα
υποστήριξης προώθησης του προϊόντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση (Email):
infodesk@4M-IND.com, Φαξ: (852)25911566, Τηλ: (852)28936241, Web site:
WWW.4M-IND.COM


