
物料名称：Krypton0/1/2 使用手册波兰版

制作要求：六折页，105哑粉纸，双面彩打过油

尺寸：单页105X140mm 封面3mm出血

LOGO 
(nie ekran)

Port czujnika 4
Port czujnika 3
Port czujnika 2
Port czujnika 1

Zainstaluj 6 nowych baterii alkalicznych 1,5 V AA w 
komorze baterii. 
Uwaga: polarność baterii musi być taka sama jak polarność 
przedstawiona na schemacie w komorze baterii.

Przycisk startu

Znaczenie różnych stanów diod 
LED sterownika

Stan diody 
LED

Kolor czerwony 
włączony na stałe tryb fabryczny; wymaga konfiguracji

Miga kolorem 
czerwonym Sterownik próbuje połączyć się z routerem

Miga kolorem 
zielonym Ten sterownik jest wybrany w aplikacji

Kolor zielony 
włączony na stałe

Sterownik został podłączony pomyślnie

Kolor niebieski 
włączony na stałe Program pracuje

Baterie
Port 
silnika  A

Port 
silnika B

Głośnik

Nazwa

Silnik

adapter

części 
plastikowe

Sterownik

Niebezpieczne substancje lub części

○:Oznacza to, że zawartość substancji niebezpiecznych 
    jest zgodna z wymaganiami określonymi w 
    standardzie GB/T 26572.
   :Oznacza to, że przynajmniej jeden procent zawartości 
   substancji niebezpiecznych przekracza limit określony w 
   standardzie GB/T 26572, natomiast 99% części użytych 
   w produkcie nie zawiera substancji toksycznych lub 
   niebezpiecznych. Części zawierające substancje 
   niebezpieczne (części elektroniczne) nie można 
   wymieniać z powodu ograniczeń globalnego 
   rozwoju technologicznego.

Ten formularz jest oparty na standardzie SJ/T11364.

INSTALACJA BATERII:

Ołów Rtęć Kadm Chrom Polibromowany 
bifenyl

Polibromowane 
etery difenylowe

Krypton 0 Krypton 2

Sterownik model D • procesor: ARM 
STM32F103VET6, 
72 MHz

• Wbudowany LED i 
głośnik

• Wbudowane WI FI

• - procesor: ARM 
STM32F103VET6, 72 
MHz 

• Wbudowany LED i 
głośnik

• Wbudowane WI FI

Liczba klocków 409 723

Liczba projektów w 
aplikacji 3D do 
zbudowania z 
modelu

17 29

Czujniki 4 sztuki: 
2x detekcja pozycji 
(wbudowany w silniki),  
1 x skali szarości, 
1 x kolizji

7 sztuk: 
2 x pozycji, 
2 x skali szarości,          
1 x odległości, 
1 x koloru, 
1 x kolizji,

Silniki 2 x mały silnik 
napędowy

2 x mały silnik 
napędowy

Porty wbudowanie 
w sterownik

4 x sensor, 
2 x silnik

4 x sensor, 
2 x silnik

 
• Naciśnij i przytrzymaj przez 3s kwadratowy „przycisk startu” 

na sterowniku, aby go włączyć.

• Następnie jeszcze raz przyciśnij „przycisk startu” i 
przytrzymaj go przez 10s do momentu, aż usłyszysz 
komunikat „W ng for configura ” (Poczekaj na 
skonfigurowanie)

• Dioda LED wokół „przycisku startu” powinna zapalić się na 
ciągły czerwony kolor.

• Roboty Abilix projektuje się i programuje 
przy pomocy interaktywnej aplikacji 3D 
„Abilix Krypton – Today’s Future”. 

Aplikacja zawiera: 
• Przewodnik „Poznaj Kryptona” ułatwiający 

pierwsze kroki w świecie Abilixa. 
• Interaktywną aplikację 3D z instrukcją krok po 

kroku, jak zbudować wybrany projekt.
• Moduły umożliwiające programowanie na 3 

poziomach  zaawansowania: Abilix Drag&Drop, 
Abilix Scratch i Abilix Flow Chart.

Każdy z robotów łączy się z aplikacją za pośrednictwem 
wbudowanego modułu Wi-Fi. 

Aplikacja dostępna jest w sklepach: App Store i 
Google Play. Aby ją pobrać możesz zeskanować 
ten kod QR lub wyszukać aplikację w sklepie. 

 

• Podłącz swoje urządzenie (telefon komórkowy lub tablet) do sieci Wi-Fi.

• Otwórz aplikację „Abilix Krypton- today’s future”. 

• Zarejestruj się w aplikacji lub wybierz opcję „Wejdź bez rejestracji”.

• Z rozwijanego menu w lewym górnym rogu                       wybierz pozycję 
„Model”.

• Wybierz model zestawu Abilix który będziesz projektował: Krypton 0 lub 
Krypton 2.

• W prawym górnym rogu wybierz ikonę                      , aby przeprowadzić 
konfigurację sterownika. Na ekranie aplikacji zobaczysz „wyszukuję robota”. 
Sterownik robota musi być włączony.

• Zostaniesz poproszony o podłączenie sieci wi-fi do tableta / telefonu, jeśli nie 
zostało to wcześniej zrobione.

• Na ekranie zobaczysz nazwę znalezionego robota, zaznacz go i wciśnij 
„Połącz”. 

• Dioda wokół „przycisku startu” powinna zapalić się na zielono. 

• Kliknij opcję „Configure Robot” (Konfiguruj robota).

• Wpisz hasło do sieci sieci wi-fi, do której podłączony jest twój tablet lub 
telefon i kliknij OK.

• Usłyszysz komunikat głosowy „connected successfully” (pomyślnie 
połączono), a zielona lampka przestanie migać i zapali się ciągłym światłem. 

• Połączenie między sterownikiem, a twoim tabletem/telefonem zostało 
nawiązane. Teraz możesz zacząć programowanie.  

• Kliknij            , aby wyświetlić listę części 
potrzebną do budowy danego projektu.

• Przycisk         prezentuje krok po kroku, jak 
zbudować robota.

• Przycisk           włącza animacje wszystkich kroków 
budowy.

Po zbudowaniu projektu kliknij opcję „Programowanie” z 

W każdym momencie możesz przejść też do programowania 
w języku Scratch lub FlowChart. Wróc do menu głównego i 
wybierz okienko “Schematy blokowe” dla Flow Chart lub 
“Programowanie” dla Scratch.

lewej strony ekranu, aby przejść do programowania 
Abilix Drag & Drop.

 

• Kliknij opcję „Projektowanie robotów” w aplikacji.
• Wybierz projekt, który chcesz zbudować i przejdź 

do interfejsu budowania.

Gdy robot jest już całkowicie zbudowany, możesz zacząć 
go programować.

W zależności od poziomu Twojego zaawansowania w 
projektowaniu masz do wyboru jeden z 3 języków 
programowania:

• Drag&Drop – łatwe, intuicyjne, graficzne 
programowanie dla początkujacych
programistów. Użytkownicy mogą swobodnie 
przeciągać moduły z komendami. 

• Abilix Scratch - najpopularniejszy język 
programowania w polskich szkołach dla 
średnio-zaawansowanych użytkowników. 

• Abilix Flow-Chart (schematy blokowe) drugi 
język programowania dla średnio-
zaawansowanych

Dokładne instrukcje obsługi interfejsów 
programowania znajdziesz na stronie www.abilix.pl

1. Produkt wymaga 6 nowych baterii alkalicznych 1,5 V AA. 

2.Podczas instalowania baterii polarność baterii musi być 
taka sama jak polarność przedstawiona na schemacie w 
komorze baterii. 

3. Nie używać baterii różnych marek i nie mieszać nowych i 
starych baterii. 

4.Jeżeli używane są baterie akumulatory, z możliwością 
ponownego ładowania, należy je ładować przy użyciu 
odpowiedniej ładowarki pod nadzorem osoby dorosłej oraz 
zgodnie z instrukcją jej używania.

5. Gdy baterie ulegną rozładowaniu, należy otworzyć 
komorę baterii, wyjąć baterie, a następnie zainstalować 
nowe baterie. 

6.Wyjmować baterie pomiędzy kolejnymi użyciami
sterownika, aby nie dopuścić do uszkodzenia produktu. 

7.Nie używać uszkodzonych baterii. 

8.Bieguny baterii nie powinny wchodzić ze sobą w    
bezpośredni kontakt, aby uniknąć zwarcia. 

9. Nie dopuszczać do kontaktu sterownika lub komory 
baterii z płynami, aby uniknąć zwarcia.

Dystrybutor w Polsce:
Solectric Gmbh Polska Sp. Z o.o. s.k.
Ul. Górczewska 216; 01-460 Warszawa

 
www.abilix.pl
info@solectric.pl

ROBOTY EDUKACYJNE Z SERII

KRYPTON:

Abilix sterownik D

KRYPTON 0/1/2

Produkt spełnia wymogi bezpieczeństwa dla 
zabawek określone w europejskiej normie EN 
71 oraz normie CE. 

BUDOWANIE PROJEKTÓW PROGRAMOWANIE Uwaga dotycząca korzystania z baterii:INNOWACYJNY SYSTEM ŁĄCZENIA 
KLOCKÓW: 
Klocki Abilix można łączyć aż z 6-stron. Ten 
innowacyjny system, pozwala dowolnie łączyć ze sobą 
elementy, co daje praktycznie nieskończone 
możliwości w zakresie tworzenia projektów!

Zwróć uwagę, że niektóre klocki posiadają 2 rodzaje 
otworów: kwadratowe i okrągłe. Zamontowanie 
niektórych elementów w otworze okrągłym 
umożliwia obracanie elementów np. koła motoru, a 
umieszczenie w otworze kwadratowym powoduje 
unieruchomienie konstrukcji. Dlatego jeśli projekt 
nie będzie działał poprawnie po zaprogramowaniu, 
upewnij się, że przy budowie nie został pomylony 
rodzaj otworu. 

tel. +48 531 500 483

TWÓJ STEROWNIK: URUCHAMIANIE STEROWNIKA: PIERWSZE KROKI Z ROBOTAMI ABILIX PODŁĄCZENIE STEROWNIKAZAWARTOŚĆ ZESTAWU:


