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 Instruções de Montagem 



 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

  

 

Componentes 

Unidade Studuino Caixa de Baterias Cabo USB Servomotor 

×1 ×1 ×1 ×3 

Motor DC Sensor de Som Acelerômetro 

Acelerômetro 

Senso de Luz Campainha 

Sensor de Luz Campainha 

×2 ×1 ×1 ×1 ×1 
Cabo de Conexão 

do Sensor 

(três fios 15 cm) 

Cabo de Conexão 

do Sensor 

(três fios 30 cm) 

Cabo de Conexão 

do Sensor 

(quatro fios 50 cm) 

LED 

(vermelho) Vermelho

LED (verde) 

Verde 

×6 ×1 ×1 ×1 ×1 
LED (azul) 

Azul 

LED (branco) 

Branco 

Cubo Básico (branco)   Cubo Básico (transp.) Tri ângulo A (cinza) 

×1 ×1 ×10 ×2 ×4 
Triângulo A 

(transp.) 
Metade A (cinza 

claro) 

Metade B (azul) Metade C (aqua claro)

×2 ×1 ×10 ×39 ×8 

Rotor Axis Terminal Anel-O Roda Disco 

×4 ×2 ×2 ×2 ×2 

 Sensor de Som 

 Metade D (aqua) 



Sensor Controlled Robot 

 

 

×12 

he Head 

Mostra as peças necessárias 

para a montagem. Indica o 

número de peças necessárias 

para a montagem. 



Manuseio do Servomotor 

1 Orientação 

A imagem à direita mostra o servomotor 

voltado para você. Existem dois eixos, 

aquele com o espaço mais largo é o eixo de 

transmissão e aquele com o espaço mais 

estreito é o eixo móvel. 

★Ao girar o eixo de transmissão com a mão, 

gire suavemente e muito devagar. Pressão 

excessiva ao girar pode causar danos ao 

servomotor. 

Largo  
(eixo transmissão) 

Estreito 
(eixo móvel) 

2 Calibragem e Configuração do Número de 

Conectores 

Antes de construir o seu robô, leia a Seção 6. Utilizando Servomotores, no Guia do 

Ambiente de Programação com Ícones Studuino (faça o download em 

http://www.artec.kk.co.jp/artecrobo/) para mais instruções sobre como calibrar o seu

servomotor. 

Construir o seu robô sem calibrar o seu servomotor poderá 

danificar o componente ou acarretará em mau funcionamento. 

★Não altere o conector ou o servomotor após a calibragem. As 

calibrações do servomotor são exclusivas para cada servomotor. 

Inserindo as Etiquetas Numeradas 

Após a calibragem, nós recomendamos anexar às etiquetas 

numeradas no conector utilizado para o servomotor para que seja 

facilmente identificado. 

Utilize as seguintes 

etiquetas quando 

construir o seu Robô 

Controlado por 

Sensores: 

http://www.artec.kk.co.jp/artecrobo/


Conecte o cabo de conexão do sensor em cada sensor. 

Cabo de Conexão do Sensor 

(quatro fios 50 cm) 

 Certifique-se de que os cabos estão inseridos corretamente!

×1 ×1 ×1 ×1 

×1 ×1 

×6 

×1 
×1 

Campainha

③Vermelho Verde Sensor de Luz Sensor de Som

Preparação

① ②



① 

 
×1 

×4 ×2 

×6 

×2 ×2 

Certifique-se que a unidade do Studuino 
esteja com a  orientação correta! 

Deslize o anel-O nas 
ranhuras da roda.

Deslize o anel-O 
nas ranhuras da 
roda.

Montagem do Corpo Inferior
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②

③



Conecte ao M2.

M1 

Certifique-se de que os 
cabos estão inseridos 
corretamente! 

M1 

M2 

Certifique-se de que os 
cabos estão inseridos 
corretamente! 

M2 

④

⑤



 

Corpo Inferior Completo 

Os cabos do Motor DC 

devem ser organizados 

na parte externa do 

corpo do carro. 

⑥



Verde 

① 

② 

Vermelho 

 

 

×2 ×2 ×15 

×1 

×1 

Montagem do Tronco



⑤ Azul Branco 

③ ④



⑦

Tronco Completo 



Montagem do Braço Direito

①



×1 

×2 ×2 

×1 1

Montagem do Braço Esquerdo

①



 

  

×1 

×2 ×6 

×2 ×2 

①

② ③



④ ⑤ 

Sensor de Som 

⑥



⑧



⑨

Cabeça
Completa



Conecte o cabo do servomotor ao local correto na unidade principal Studuino. 

Montagem da Estrutura 

Preste atenção na direção 
da linha cinza.

①



③ Conecte o cabo da campainha ao A4.

A4 

Certifique-se de que os cabos 

estão inseridos corretamente! 

②

Certifique-se de que os 
cabos estão inseridos 
corretamente!



Os cabos dos LEDs (vermelho, verde) no tronco devem passar entre os 
braços e o corpo inferior. 

Levante o braço esquerdo e anexe o tronco.

Baixe o braço esquerdo 
após anexar o tronco. 

④

⑤



⑥ Conecte o cabo do LED verde ao A3.

A3 

Certifique-se de que os cabos 

estão inseridos corretamente! 

⑦ Conecte o cabo do LED vermelho ao A2.

A2 

Certifique-se de que os cabos 

estão inseridos corretamente! 



⑧ Organize os cabos dos LED no tronco (branco, azul) conforme ilustrado abaixo.

Conecte o cabo do LED branco ao A0 e o cabo do LED azul ao A1. 

A1A0 

Certifique-se de que os 

cabos estão inseridos 

corretamente! 

LED (azul) LED (branco)



⑨ Anexe a cabeça ao torso.

Gire os pinos nos 
servomotores de ambos os 
braços para cima suavemente. 

Certifique-se de não prensar os 
cabos entre os blocos.  



⑩ Conecte o cabo do servomotor ao local correspondente na 

unidade Studuino. Conecte o sensor de som ao A6. 

A6 

Certifique-se de que os 

cabos estão inseridos 

corretamente! 



＋ 

－ 

POWER 

① Insira a caixa de baterias entre o corpo

inferior e o tronco. 

A chave da caixa de baterias 
fica localizada aqui. 

×1 

×1 

Montagem da Caixa de Baterias

Certifique-se de que os 
cabos estão inseridos 
corretamente!



② 

Não conecte o pino da 

Metade A (cinza claro) 

ao corpo principal. 



Conecte o sensor de luz ao corpo e o seu cabo ao A7. 

Sensor de Luz 

Anexando o Sensor de Luz

Certifique-se de que os 
cabos estão inseridos 
corretamente!



③ ④ 

⑤ Utilize uma chave Phillips (Phillips #1) 

para abrir a tampa. 

Insira as baterias com a polaridade 

correta. 

Coloque a tampa da caixa no lugar 

novamente. 

Substituindo as Baterias



 Frente  Esquerda 

 Trás  Direita 

Completando o Seu Robô Controlado por Sensores



Instale o software do website abaixo para configurar o 
Ambiente de Programação Studuino. 

★ Vá para a Etapa 1 quando a instalação do software for concluída 

http://www.artec-kk.co.jp/studuino/ 

① Conecte o cabo USB ao PC e à unidade Studuino.Leia 1.3.Sobre o Studuino no Manual 

do Ambiente de Programação Studuino para mais detalhes.

② Faça o download do arquivo do programa ArmRobotCar.ipd do website 

abaixo na seção ArtecRobo.

http://www.artec-kk.co.jp/robotist/ 

③ Abra o arquivo que você baixou.

④ Transfira o programa para a 

Unidade Studuino clicando no 

Botão Transferir.

⑤ Remova o cabo USB da Unidade Studuino.

Completando o Seu Robô Controlado por Sensores

http://www.artec-kk.co.jp/studuino/
http://www.artec-kk.co.jp/robotist/


⑥ Coloque a chave da caixa de baterias na posição ON e o seu

robô vai começar a tocar uma música e a se mexer. 

⑦ Um som alto vai assustar o seu robô e fazer com que ele ande em círculos.

⑧ Cobrir o sensor de luz no tronco do seu robô vai fazê-lo tocar a música.



Alguns sensores podem não funcionar corretamente quando você rodar o programa 

pela primeira vez. Se os sensores não estiverem funcionando corretamente, calibre as 

configurações do sensor.  

Clique no sensor 

correspondente e você vai 

ver uma caixa para ajustar 

as configurações do 

intervalo. 

Arraste o mouse para 

a esquerda ou para a 

direita para ajustar as 

configurações de 

intervalo. 

Leia Ícone de Condição na Seção 4.4 O Campo de Atributos no Manual do Ambiente 

de Programação Studuino para mais informações. 

Calibragem do Sensor



② Desconecte a campainha do A4 e conecte o cabo do acelerômetro ao A4/A5.

Conecte o acelerômetro ao 
A4 e ao A5. 

Certifique-se de que os cabos 

estão inseridos corretamente!

Utilizando um Acelerômetro com o Seu Robô



F rente 
 Esquerda 

 Trás  Direita 



Inclinar para a Direita 

Inclinar para a Esquerda 

① Transfira o arquivo SensorControlledRobot_2.ipd para o seu Studuino.

Veja a página 31 deste manual para instruções sobre como transferir os dados.

② Coloque a chave da caixa de bateria na posição ON e incline o

acelerômetro para controlar o seu robô.

Mantenha o controlador paralelo ao 
chão e incline-o para fazer mover o 
robô controlado pelo sensor. 

<Controles> 

Move a Frente 

Move para Trás 

Vira a Direita 

Vira a Esquerda 

Move os Braços 

③ Cobrir o sensor de luz no tronco do seu robô com a sua mão vai alterar a

luminosidade do LED.



Alguns sensores podem não funcionar corretamente quando você rodar o programa 

pela primeira vez. Se os sensores não estiverem funcionando corretamente, calibre as 

configurações do sensor. 

 Clique no sensor 

correspondente e você vai 

ver uma caixa para ajustar 

as configurações do 

intervalo. 

Arraste o mouse para 

a esquerda ou para a 

direita para ajustar as 

configurações de 

intervalo. 

Leia Ícone de Condição na Seção 4.4 O Campo de Atributos no Manual do Ambiente 

de Programação Studuino para mais informações. 

Calibragem do Sensor


	Sem nome



