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Lista części

Zasilanie

Wyświetlacz LED

Brzęczyk

Podwójny sterownik Servo+Servo

Zabawny dotykBluetooth

Kabel USB (20cm) Gumki9× płytki Neuron

Żyroskop

Gyro Sen
so

r
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r

Servo
Servo

Drive
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Funny Touch

Funny



03

PoznajNeurona
Kolorowemoduły z różnorodnymi funkcjami

MakeblockNeuron App (aplikacja mobilna)

Programowanie wizualne

Jak zacząć?
1. Ściągnĳ aplikacjęMakeblockNeuron ze sklepu .
2. Upewnij się że moduł bluetooth ipower jestpodłączony.
3. Uruchom aplikację i połącz.

Moduły Neuron są podzielone na 3 kategorie.
Moduły zasilania i komunikacji (zielone): Zasilają resztę modułów.
Bloki łączności zawierają interfejs mikro USB.
Moduły komunikacji dostarczają różnorodne tryby komunikacji bezprzewodowej
Moduły wejścia (pomarańczowe): Moduły wejścia zbierają informacje (takie jak światło czy dźwięk)
aby zmienić wyjście.
Moduły wyjścia (Niebieskie): Moduły wyjścia odbierają sygnał od modułów wejścia,
potem wykonują daną czynność np. świecenie, wydawanie dźwięku.

Łatwa w użyciu aplikacja.
Makeblock Neuron app to łatwe w użyciu oprogramowanie do kodowania.
Wykorzystuje programowanie FBP (flow-based programming) i zapewnia nieograniczone możliwości kreatywności.
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Moduł wejścia (pomarańczowy) musi zostać połączony po lewej stronie.

Dobry sposób połączenia

mBlock

Buzzer
Gyro Senso

r

Power

Bluetooth

Moduły łączą się za pomocą specjalnychmagnetycznych złączy

Łatwe łączenie

Power

Buzzer

Buzzer

Power

Gyro Senso
r

Bluetooth
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Pracuje normalnie jeżeli zaprogramujesz przy pomocy aplikacji MakeblockNeuron lub mBlock.

ZarównoBrzęczykjakipanel
LEDmogąotrzymywaćsygnał
odŻyroskopu.

Panel LEDmoże tylko
odbierać sygnał od
żyroskopu.

Gyro Senso
r

Buzzer

Power

Bluetooth Gyro Senso
r

Power

BuzzerBluetooth

kiedy aplikacja MakeblockNeuron lubmBlock nie jest używana.

Buzzer
Gyro Senso

r

Power

Gyro Senso
r

Funny Touch

Power

GND

Funny

Moduł wejściowy może wysyłać sygnał do wielu modułów wyjściowych, moduł wyjściowy może odbierać sygnał
od najbliższego modułu wejściowego.



Zasilanie

Zasila inne moduły

Instrukcje modułów
Moduły Zasilania i Komunikacji

Wygląd

Ładowaniemodułu zasilania
Zalecamy ładowanie kiedy miga ostatnia dioda.

Przycisk zasilania

Wskaźnik naładowania

Port Micro USB

Naciśnĳ aby włączyć.
Naciśnĳ i przytrzymaj 3 sekundy
aby wyłączyć.

Naciśnĳprzyciskzasilania abywyświetlić
poziomnaładowaniabaterii.

Podłączkabeldoportuidoładowarki
lubkomputeraabynaładować

Power

06
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Temperatura pracy

Temperatura przechowywania

0° C~45° C

-10°C~55°C

Specyfikacja

Pojemność baterii Prąd wejściowy

Napięcie wejściowe

Napięcie wyjściowe

950mAh <1A

DC5V

DC5.1V

ZapomocąkomputeraZapomocą ładowarki

or
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Specyfikacja

Bluetooth

Moc

Zakres częstotliwości

BT 4.0

Max. 4dBm

2402-2480MHz

Bluetooth

Zasilacz
(5V / 2A)

Powerbank

kabel USB

Tablet Smartfon

Buzzer
Gyro Senso

r
Bluetooth

Wejście USB interface

żyroskop brzęczyk

Moduł bluetooth ma 2 funkcje:
Nawiązuje bezprzewodowe połączenie pomiędzy modułami a tabletem czy telefonem w odległości 10 metrów,
po czym można programować moduły w aplikacji Makeblock Neuron.
Zasila inne moduły. Zawiera złącze Micro USB , dzięki czemu moduł możesz podłączyć do powerbanku lub zasilacza.
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Moduły wejścia

Koordynaty odniesienia: Wykryjwibracje:

Żyroskop

Gyro Sen
so

r

Buzzer

Power

Gyro Senso
r

Wyślij
sygnał

Stuknĳ
Gyro Sen

so

r

ośY ośX

oś Z

Żyroskop idealnie nadaje się do ruchu i wykrywania postawy twojego wynalazku.
Może zostać użyty do pomiarów przyśpieszenia i prędkości kątowej.
Czujnik wysyła sygnał kiedy wykryje wibracje.

Wypróbuj!
1. Naciśnĳ przycisk zasilania.
2. Połóż moduły na biurku i uderz w nie. Brzęczyk się aktywuje kiedy żyroskop
wykryje wibracje.
3. Podnieś moduły i zacznĳ nimi obracać, zobacz co się stanie.
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Zabawny dotyk

Wskaźniki

4 przełączniki "Zabawny Dotyk"

Kabel uziemiający

Funny
Funny T

ouch

Wskazówka: Klipsy są ostre, nie zaciskaj ich na swoim ciele, może zaboleć.

Jak użyć?
1. Wepnĳ "Zabawny dotyk" do gniazda 1 a kabel uziemiający GND do gniazda 2.
2. Podepnĳ kolorowe kable do jakiegokolwiek przedmiotu przewodzącego prąd.
3. Potrzymaj metalową końcówkę kabla uziemienia GND i dotknĳ podłączonego przedmiotu drugą ręką, zapali się 1
wskaźnik oraz zostanie wysłany sygnał.
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Wypróbuj!

GND

Funny

Power

Funny Touch
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Wypróbuj innekońcówki

SterownikServo+Servo

Moduły wyjścia

Servo
Servo

Drive
r

Servo Driver

Servo

Gyro Senso
r

Power

180°

0°

Wypróbuj teraz!
1. Naciśnĳ przycisk zasilania.
2. Połóż moduły na biurku i stuknĳ w nie, zobacz co
się stanie.
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Specyfikacja Servo

Temperatura pracy

Temperatura przechowywania

Wilgotność względna

Napięcie

-10℃～ 50℃

-20℃～ 60℃

65± 10％

DC4.5V～ 6.0V

Siła (zablokowany)

Prąd zmienny

Waga

Kąt

1.5-1.8kg• cm

6±1mA

13.5± 0.5g

180°± 10°

Wyświetlacz LED

Power

Gyro Senso
r

Wypróbuj teraz!
1. Włącz zasilanie.
2. Obróć połączonymi modułami i zobacz co się stanie.

Wyświetlacz LED zawiera 64 diody RGB. Zmieniaj kolor wyświetlacza,
dodawaj własne obrazki czy animacje poprzez aplikacje Neuron lub mBlock.



14

Brzęczyk

Buzze
r

Pamiętaj o dotykaniu
metalowej końcówki
kabla.

Buzzer

GND

Funny

Funny Touch

Power

Brzęczyk wydaje dźwięk w momencie odbioru sygnału.
Można go zaprogramować za pomocą Makeblock Neuron lub mBlock.

Wypróbuj teraz!
1. Naciśnĳ przycisk zasilania aby włączyć.
2. Dotknĳ metalowych końcówek kabla uziemiającego
GND i jednego z kolorowych kabli, brzęczyk wyda dźwięk.
Spróbuj dotknąć kolejnego a nawet większej ilości
równocześnie, co się stanie?
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Akcesoria

Kabel USB

Płytka Neuron

Połącz 2 płytki Neuron:
Jak użyć?

1. Połącz moduły Neuron z mechanicznymi częściami Makeblock.
2. Połącz moduły Neuron z klockami LEGO.
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Przymocuj servo do płytek Neuron.

Gumki

Servo
Drive

r

Servo

PołóżmodułynapłytkachNeuron:

Buzze
r

Gyro Sen
so

r

Bluetoo
th
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FAQ



OŚWIADCZENIE FCC:

OŚWIADCZENIE FCC: To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:
(1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz
(2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą
spowodować utratę uprawnień użytkownika do obsługi sprzętu.
UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z
częścią 15 niniejszej specyfikacji
Zasady FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach
domowych. Ten sprzęt generuje zastosowania i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowany i
używany zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że
zakłócenia nie wystąpią w trybie konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub
telewizyjnego, co można określić za pomocą wyłączenia i włączenia urządzenia, zachęca się użytkownika, aby spróbował usunąć
zakłócenia za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:
· Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
· Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
· Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
· Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.
RF oświadczenie ostrzegawcze:

Urządzenie zostało ocenione tak, aby spełniało ogólne wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe.
Urządzenie może być używane w przenośnych warunkach bez ograniczeń.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Deklaracja zgodności Niniejszym, Makeblock Co., Ltd., oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
i inne stosowne przepisy dyrektywy RED 2014/53 / UE oraz dyrektywy RoHS 2011/65 / UE



Małe części. Nie dla dzieci poniżej 3 lat.

Age
UWAGA:

RYZYKO ZADŁAWIENIA

Dzieci mogą korzystać tylko pod nadzorem
osoby dorosłej.

6+


