Instruksi
Produk Line follower ini dapat bekerja dengan prinsip pantulan cahaya yang dipancarkan oleh IR LED dan
diterima oleh Sensor IR. Besarnya nilai pantulan ini dijadikan acuan berjalan dan pergerakan robot. Ketika
sensor berada di atas garis warna hitam, pantulan cahaya semakin kecil dan sebaliknya ketika diatas warna
putih nilai data semakin besar. Perbedaan nilai ini yang nantinya digunakan untuk mengatur putaran
kecepatan motor sehingga robot dapat berjalan mengikuti garis.

Spesifikasi





Power Supply
Konsumsi daya
Size
Berat

: 6V(4 buah battery AA)
: 150mA (max)
:
:

Perhatian








Buka kardus dengan hati-hati agar tidak ada komponen yang rusak atau hilang.
Ikuti langkah-langkah dalam merakit sesuai dengan buku petunjuk.
Siapkan alat-alat yang baik sesuai dengan petunjuk.
Jaga jarak dengan anak-anak ketika merakit karena peralatan yang digunakan dapat
membahayakannya.
Sebelum memasang battery cek polaritasnya, dan jangan sampai terbalik saat memasangnya.
Jika robot terkena air, lepaskan battery. Pasang battery saat sudah kering.
Jika sudah tidak digunakan lepaskan battery dan simpan ditempat yang baik.

Untuk anak usia diatas 14 tahun.

Alat yang dibutuhkan
Sangat disarankan untuk membaca dengan baik buku petunjuknya. Rakit robot sesuai dengan petunjuk pada
buku manual untuk menghindari terjadinya kerusakan dan akan terasa mudah ketika merakit robot.
Gunakan alat-alat berikut dengan baik dan sesuai dengan kegunaannya.

Battery AA

Solder

Timah Solder (Tenol)

Tang Cucut

Tang Potong

Obeng Plus

Langkah merakit robot:
1. Siapkan peralatan seperti yang disebut di atas.
2. Panaskan solder dan tunggu sampai panas maksimal.
3. Mulai pasang komponen pasif (resistor, kapasitor C1-C7, variabel resistor, switch dan socket) ke
PCB.
4. Pasang komponen dengan baik sebelum di solder, semua komponen pasif tersebut antara badan
komponen dan PCB harus menempel.
5. Solder kaki komponen, dekatkan timah (tenol) ke kaki komponen lalu tempelkan solder pada kaki
komponen sampai timah meleleh dan menutupi semua bagian pad kaki komponen.
Cara menyolder

Hasil yang baik

6. Setelah semua komponen pasif terpasang lalu pasang komponen aktif dan berpolaritas (IC, Sensor,
Led, Elko) pasang dengan hati-hati dan jangan terlalu lama menempelkan solder saat menyolder IC
dan sensor karena dapat menyebabkan kerusakan.
7. Pasang motor dengan bracket dan battery holder seperti gambar contoh sebelumnya.
8. Kembali cek pemasangan komponen, jangan sampai ada komponen yang salah peletakan, terbalik
polaritas maupun penyolderan yang kurang baik.
9. Pasang Battery dengan memperhatikan polaritas battery agar tidak terjadi kerusakan.
10. Jika semua sudah benar nyalakan robot dengan menekan tombok switch on off.
11. Perhatikan putaran motor, jika motor berputar ke belakang maka pemasangan kabel harus dibalik.
12. Jika led power tidak menyala cek kembali hasil penyolderan, mungkin ada penyolderan yang belum
sempurna.
13. Jika pada IC dan transistor terasa hangat saat disentuh kemungkinan ada salah pemasangan
komponen maupun ada hubung singkat saat penyolderan.
14. Jika semua sudah benar siapkan track dengan blaster isolasi warna hitam dan lantai berwarna putih.
15. Buat track melingkar ataupun menyiku, usahakan jangan ada track menyudut kurang dari 80 derajat.
16. Robot sudah siap untu dijalankan.

