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Úvodem 
Děkujeme, že jste si koupili naši stavebnici modelu tříosého manipulátoru ROB 1-3, který 
může být řízen osobním počítačem třídy PC a je vhodný jako hračka, výuková pomůcka či 
propagační nebo reklamní předmět. 

Pro vaši bezpečnost 
Stavebnice není vhodná pro děti mladší 12 let !. 
Stavebnice obsahuje drobné plastové a kovové díly. Nesmí být proto ani uložena 
v dosahu dětí mladších 3 let ! 
 
Pokud budete pohyb robotu ovládat počítačem, dbejte na pečlivou ochranu očí a 
obličeje. Při vytváření programu nebo jeho chybách se robot může prudce pohybovat 
bez předchozího varování ! 
Před začátkem stavby stavebnice robotu ROB 1-3 si pečlivě prostudujte tento návod ! 
 
Celá stavebníce robotu je sestavena ze zdravotně nezávadných plastových dílů, obrobených 
laserem a z běžně dostupného spojovacího materiálu. Na žádném z dílů není použito 
zdravotně závadných povrchových úprav. 

Rozdíly mezi stavebnicemi 
Stavebice robotu ROB 1-3 je dodávána ve dvou různých verzích : 
ROB 1-3M je sada mechanických dílů řezaných laserem z plexi a montážního a 
spojovacího materiálu, potřebného k sestavení robotu. Součástí stavebnice je podrobný 
stavební návod. Stavebnice neobsahuje pohonné servomechanismy ani ovládací modul 
SOS-AT. 
ROB 1-3 MS je sada mechanických dílů řezaných laserem z plexi, montážního a 
spojovacího materiálu, potřebného k sestavení robotu a 3 kusů pohonných modelářských 
servomechanismů Hitec HS-322 (HS-311). Součástí stavebnice je podrobný stavební návod. 
Stavebnice neobsahuje ovládací modul SOS-AT. 

Co tato stavebnice neobsahuje ? 
Ve stavebnici není žádné zařízení, určené k programovému řízení pohybu robotu. 

K řízení pohybu robotu je možno použít 
1. námi dodávaný modul SOS-AT, který umožní řídit robot ROB 1-3 osobním počítačem. 

Bližší podrobnosti o tomto modulu naleznete v přiloženém katalogovém listu. 
2. standardní modelářskou RC soupravou, která umožňuje řídit alespoň tři 

servomechanismy 
3. vámi zkonstruovanou řídící jednotkou na bázi mikroprocesorů 
4. mikroprocesorový modul UCB-PIC, dodávaný firmou MITE, Hradec Králové 
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Pohon robotu 
K pohonu robotu slouží modelářské servomechanismy (dále jen serva) Hitec HS-322 nebo 
HS-311.  
Pokud jste si koupili stavebnici ROB 1-3MS, jsou tato serva součástí dodávky. 
U stavebnice ROB 1-3M součástí dodávky nejsou a předpokládá se, že serva již vlastníte 
nebo si je opatříte vlastními silami. 
POZOR ! 
Pro pohon robotu ROB 1-3, sestaveného z této stavebnice můžete použít pouze serva typu 
Hitec HS-322 nebo HS-311. 
Serva jiného typu pravděpodobně nepůjdou vsunout do výřezů v dílech stavebnice a tím 
stavebnici nebudete moci úspěšně sestavit. 

Nářadí, potřebné k sestavení stavebnice 
• Křížový šroubovák Philips č.1 
• Stranový maticový klíč 5,5 mm 
• Sekundové lepidlo 

Ve stavebnici ROB 1-3 MS naleznete 

 

Se stavebnicí ROB 1-3 M nejsou dodávána serva a na dílech robotu 
nejsou namontovány unášecí kotouče serv ! 
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ZAČÍNÁME SESTAVOVAT 
Sestava kleštiny 
Krok 1 
Do dvou dvojzvratných pák a dvou 
jednozvratných pák zatlačíme distanční plastové 
vložky. 

Krok 2 
Sestavíme zadní polovinu pákového 
mechanismu kleštiny (se zatlačenými plastovými 
vložkami) podle obrázku. 
Jako čepy použijeme šrouby M3x16 s půlkulatou 
hlavou, na které našroubujeme samojistící 
matice. 
Šrouby dotáhneme na doraz, čímž zajistíme 
úplné dosednutí plastových vložek. Pak otočíme 
šroubem o jednu polovinu otáčky zpět. 
V tomto okamžiku by měl být pákový 
mechanismus pohyblivý volně, ale bez 
zbytečných vůlí. 

Krok 3 
Sestavíme přední polovinu pákového 
mechanismu. 
Jako čepy tentokrát použijeme šrouby M3x12 
(nebo M3x16; závisí na síle materiálu kleštiny) 
s půlkulatou hlavou a opět samojistné matice. 
Šrouby dotáhneme na doraz. Pak otočíme 
šroubem o jednu polovinu otáčky zpět. Tím 
zajistíme patřičné vůle pro pohyb pákového 
mechanismu. 
Pákový mechanismus by měl být pohyblivý 
volně, ale bez zbytečných vůlí. 
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Krok 4 
Stejným způsobem sestavíme druhou polovinu 
pákového mechanismu kleštiny. 
Na konce čelistí nalepíme vteřinovým lepidlem 
dotykové plošky z mechové gumy. 

Montáž serva kleštiny 
Krok 5 
Do výřezu v ramenu robotu vložíme servo 
v poloze podle obrázku a upevníme čtyřmi 
šrouby M3x8 s půlkulatou hlavou a maticemi. 
Pod matice nezapomeneme vložit podložky. 

Montáž táhla kleštiny 
Krok 6 
Táhlo kleštiny zaklesneme rozvidleným koncem 
do otvorů v kratších ramenech dvojzvratné páky 
kleštiny. 
Na ohyb opačného konce táhla nasadíme 
unášecí kotouč serva, tento kotouč nasadíme na 
výstupní hřídel serva a zajistíme samořezným 
šroubem z příslušenství serva. 
Výstupní hřídel serva musí být nastaven přibližně 
do poloviny dráhy jeho pohybu a čelisti kleštiny 
musí být nastaveny do poloviny dráhy svého 
rozevření. 
Pokud tomu tak není, upravíme rozevření čelistí 
změnou ohybu táhla. 
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Montáž serva ramene 
Krok 7 
Šrouby M3x8 s půlkulatou hlavou upevníme na 
rameno dva šestihranné distanční sloupky 
KDI6M3x20. 
Dbáme, aby plochy sloupků bylu rovnoběžné s 
okrajem ramene. 
Mezi sloupky zaklesneme servo v poloze podle 
obrázku. 
Použijeme servo s nalepenou samolepící 
páskou. 

Krok 8 
Ze samolepící pásky , nalepené na dně serva 
odstraníme krycí papír a přitisknutím přilepíme 
ve správné poloze desku se zalisovaným 
otočným čepem ramene. 
Hrana desky čepu musí být v zákrytu se zadní 
hranou ramene robotu. 

Krok 9 
Servo slepené s deskou čepu vyjmeme, pomocí 
šroubů M3x8 s půlkulatou hlavou upevníme 
zbývající dva šestihranné distanční sloupky 
KDI6M3x20 a vložíme zpět servo s nalepenou 
deskou čepu ramene. 
Pokud byla celá sestava provedena bezchybně, 
zapadne servo s nalepenou deskou mezi 
sloupky těsně. 
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Krok 10 
Servo s nalepenou deskou fixujeme ve správné 
poloze přítlačnou deskou, kterou přišroubujeme 
čtyřmi šrouby M3x8 s půlkulatou hlavou. 

Montáž konzoly ramene 
Krok 11 
Výstupní hřídel serva nastavíme do poloviny 
dráhy jeho pohybu. 
Levou bočnici konzoly ramene s upevněným 
unášecím kotoučem nasuneme na drážkovaný 
výstupní hřídel serva v poloze podle obrázku a 
zajistíme samořezným šroubem z příslušenství 
serva. 
POZOR ! 
Pokud jste si koupili stavebnici ROB1-3M, není 
součástí dodávky unášecí kotouč, který patří do 
příslušenství serva. Šrouby M1,6 x 6 mm 
s příslušnými maticemi jsou v tomto případě 
volně zasunuty do patřičných upevňovacích 
otvorů v plastových dílech. 
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Krok 12 
Na čep ramene nasuneme pravou bočnici 
konzoly ramene a obě bočnice spojíme jedním 
šestihranným distančním sloupkem KDI6M3x50. 
Ke spojení použijeme dva šrouby M3x8 
s půlkulatou hlavou. 

Sestava základny 
Krok 13 
Na základní desku upevníme čtyřmi šrouby 
M3x8 s půlkulatou hlavou a maticemi pryžové 
nožky. 
Čyřmi šrouby M3x8 s půlkulatou hlavou 
upevníme čtyři šestihranné distanční sloupky 
KDI6M3x30. 
Nezapomeneme na podložky pod hlavy šroubů.  
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Krok 14 
Do pomocné desky vložíme servo v poloze podle 
obrázku a upevníme čtyřmi šrouby M3x8 
s půlkulatou hlavou a maticemi. 
Pod matice nezapomeneme vložit podložky 

Krok 15 
Pomocnou desku s připevněným servem 
položíme na distanční sloupky, upevněné na 
základní desce tak, aby upevňovací otvory byly 
v zákrytu. 

Krok 16 
Na pomocnou desku položíme 4 kruhové 
distanční sloupky KDR7 a na ně opěrnou desku. 
Otvory ve sloupcích a deskách musí být 
v zákrytu. 
Při vyrovnávání souososti desky a sloupků si 
můžeme pomoci například provlečením zápalky 
otvory ve sloupcích a desce. 
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Krok 17 
Do opěrné desky zatlačíme 6 kluzných podložek 
tak, aby zaoblené hlavy podložek byly na stejné 
straně, jako kuželově zahloubené otvory pro 
hlavy šroubů. 
Ve stavebnicích kompletovaných v roce 2005 
jsou již podložky vloženy v opěrné desce. 

Krok 18 
Deskami a sloupky provlékneme čtyři šrouby 
M3x16 se zápustnou hlavou a celou sestavu 
spojíme dotažením šroubů na doraz. 
Hlavy zápustných šroubů musí zapadnout do 
připravených kuželových zahloubení. 

Krok 19 
Na otočnou desku s přišroubovaným unášecím 
kotoučem serva upevníme dvěma šrouby M3x16 
se zápustnou hlavou plastové konzoly. 
Hlavy zápustných šroubů musí zapadnout do 
připravených kuželových zahloubení. 
Pod matice nezapomeneme vložit podložky. 
POZOR ! 
Pokud jste si koupili stavebnici ROB1-3M, není 
součástí dodávky unášec kotouč, který patří do 
příslušenství serva. Šrouby M1,6x6 mm 
s příslušnými maticemi jsou v tomto případě 
volně zasunuty do patřičných upevňovacích 
otvorů. 
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Krok 20 
Sestavenou otočnou desku nasadíme na 
drážkovaný výstupní hřídel serva, dotlačíme na 
doraz a zajistíme samořezným šroubem 
z příslušenství serva. 
Ručně vyzkoušíme otáčení základny. Pokud se 
základna otáčí příliš ztuha, povolíme nepatrně 
samořezný upevňovací šroub kotouče serva. 
Základna se musí otáčet volně, aby servo nebylo 
nadměrně zatěžováno třením, ale bez vůle mezi 
deskou a kluznými podložkami, aby naopak 
nebylo namáháno ložisko výstupního hřídele 
serva ohybem. 

Dokončení sestavy 
Krok 21 
Rameno s konzolou umístíme na otočnou desku, 
rozepřeme dvěma zbývajícími šestihrannými 
sloupky KDI6M3x50 a spojíme prošroubováním 
přes otvory v plastových konzolích. 
Použijeme šrouby M3x12 s půlkulatou hlavou. 
Pod hlavy šroubů nezapomeneme vložit 
podložky. 

JSME U KONCE 
Pokud jste pracovali úspěšně, váš robot 
ROB 1-3 vypadá stejně nebo lépe, než prototyp 
na tomto obrázku. 
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Záruční list 
Typ přístroje: ROB 1-3 M, ROB 1-3 MS (nehodící se škrtněte) 

Výrobní číslo:  

Datum prodeje:  

Razítko a podpis prodejce: 

Pokud není vyplněna tato rubrika, předložte prodejci doklad o nákupu! 

Záruční podmínky: 
Na tento výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje. V této době 
budou bezplatně odstraněny všechny závady vzniklé na výrobku následkem výrobní vady. 
Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být společně s výrobkem předložen i záruční 
list. 
Výrobek bude přijat k reklamaci pouze v kompletním stavu, s veškerou dokumentací a 
v originálním obalu. 

Záruka se nevztahuje na: 
• výrobek poškozený při dopravě nebo nevhodným skladováním 
• závady způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou 
• závady vzniklé běžným opotřebením výrobku 
• závady, způsobené použitím výrobku k jinému účelu, než je stanoveno návodem 
• výrobek, do kterého bylo neoprávněně zasaženo nebo byla provedena úprava 
• nekompletnost výrobku, kterou bylo možno zjistit již při prodeji 
 


