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ПРИСТРОЇ 
ЗДИВУЙТЕ СВОЇХ ДРУЗІВ ТА РОДИНУ ДВЕРНИМ ДЗВІН-КОМ, 
СОНЯЧНИМ СПОВІЩЕННЯМ, СИГНАЛІЗА-ЦІЄЮ НА ХОЛОДИЛЬНИК, ТА 
БАГАТО ІНШОГО.

БІЛЬШЕ 10 ПРОЕКТІВ

Сигнальні 
пристрої

ЗА ПІДТРИМКИ LOCIBLOCS

ТА ІДЕЙ ВИКОРИСТАННЯЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ЧАСТИНИ 15 ПРАВИЛ FCC. ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ ВИЗНА-
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(1) ЦЕЙ ПРИСТРІЙ НЕ Є ДЖЕРЕЛОМ ШКІДЛИВИХ РАДІОПЕРЕШКОД, І
(2) ЦЕЙ ПРИСТРІЙ МАЄ ВИТРИМУВАТИ ВСІ ОТРИМАНІ РАДІОПЕРЕШКОДИ, В ТОМУ ЧИСЛІ ТІ, ЯКІ
МОЖУТЬ ПРИВЕСТИ ДО ЗБОЇВ У ЙОГО РОБОТІ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ, ЯКІ НЕ ЗАТВЕРДЖЕНІ В ПРЯМІЙ ФОРМІ СТОРОНОЮ, ВІДПОВІДАЛЬ-
НОЮ ЗА ВІДПОВІДНІСТЬ, МОЖУТЬ ПРИВЕСТИ ДО ПОРУШЕННЯ РОБОТИ ПРИСТРОЮ.
ПРИМІТКА: ДАНЕ ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕВІРЕНО ТА ВИЗНАНО ЦИФРОВИМ ПРИСТРОЄМ, ЩО ВІДПОВІДАЄ 
КЛАСУ В ЗГІДНО ЧАСТИНИ 15 ВИМОГ FCC. ЦІ НОРМАТИВИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ 
ВІД ПЕРЕШКОД В ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ. ДАНЕ ОБЛАДНАННЯ Є ДЖЕРЕЛОМ РАДІОВИПРОМІНЮ-
ВАННЯ. ЯКЩО ВОНО ВСТАНОВЛЕНО З ПОРУШЕННЯМ ІНСТРУКЦІЙ, ЦЕ МОЖЕ СПРИЧИНИТИ ВИНИК-
НЕННЯ ПЕРЕШКОД ДЛЯ РАДІОЗВ'ЯЗКУ. ПРИ ЦЬОМУ НЕ ГАРАНТУЄТЬСЯ ВІДСУТНІСТЬ ПЕРЕШКОД В 
КОЖНОМУ КОНКРЕТНОМУ ВИПАДКУ. У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПЕРЕШКОД ПРИЙОМУ РАДІО АБО 
ТЕЛЕВІЗІЙНОГО СИГНАЛУ, ЩО ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ВМИКАННЯМ І ВИМИКАННЯМ ПРИСТРОЮ, КОРИСТУВА-
ЧЕВІ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ СПРОБУВАТИ УСУНУТИ ПЕРЕШКОДИ ОДНИМ ІЗ ТАКИХ СПОСОБІВ:
• ЗМІНІТЬ ОРІЄНТАЦІЮ АБО РОЗТАШУВАННЯ ПРИЙМАЮЧОЇ АНТЕНИ;
• ВСТАНОВІТЬ ОБЛАДНАННЯ ДАЛІ ВІД ПРИЙМАЧА;
• ПІД'ЄДНАННЯ ОБЛАДНАННЯ І ПРИЙМАЧ У РОЗЕТКИ РІЗНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ;
• ЗВЕРНІТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКА АБО ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ.
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СИГНАЛІЗАЦЯ 
ТА ДЗВІНОК

СИСТЕМА БЛОКІВ  Е-BUILDING

ДЛЯ ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 5 РОКІВ

НЕБЕЗПЕКА УДУШЕННЯ – 
Маленькі деталі. 
Не для дітей до 3 років.

УВАГА!

ДЛЯ БАТЬКІВ: БУДЬ ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ 
ЦІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ТИМ, ЯК ДАВАТИ 
ВКАЗІВКИ СВОЇМ ДІТЯМ!

A.  ВВЕДЕННЯ  
Ласкаво просимо у світ високих технологій LogiBlocs! 
Ці інструкції розкажуть все, що вам потрібно знати, щоб максимально використати свої 
LogiBlocs та виконати всі показані проекти та заходи. 
У вас вже можуть бути інші набори LogiBloc. Якщо так, ви зможете комбінувати LogiBlocs у 
цьому комплекті з іншими наборами, щоб збільшити їх потужність та гнучкість.

C.  ДОГЛЯД ЗА LOGIBLOCS  
Зберігати LogiBlocs у коробці – це чудова ідея! Пам'ятайте, що LogiBlocs – це особливі іграш-
ки, і за ними потрібно добре доглядати. Підтримуйте їх у чистоті і намагайтеся не наступати 
на них!

B. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ 
1. Необхідна постійна допомога та нагляд дорослих.
2. Цей комплект призначений для дітей віком від 5 років.
3. Цей комплект і його готовий виріб містять невеликі деталі, які можуть спричинити удушен-
ня у разі неправильного використання. Тримайте подалі від дітей до 3 років.
4. Щоб уникнути можливих коротких замикань, ніколи не торкайтеся контактів всередині
корпусу акумулятора будь-якими металевими предметами.
5. Ніколи не торкайтесь і не намагайтеся просунути жоден дріт в електричну розетку або
вилку. Це дуже небезпечно! НЕ занурюйте прилад LogiBlocs у рідину. Запобігайте потраплян-
ню деталей чи проводів у порожнину роту.
6. Іграшку не слід підключати до більшої, ніж рекомендованої кількості запасів порошку.

D. ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЙОК
1. Для використання потрібні три батарейки 1,5 В типу AAA 
(не входять у комплект).
2. Для найкращих результатів завжди використовуйте свіжі
батарейки.
3. Переконайтеся, що ви помістили батарейки у правильній
полярності.
4. Виймайте батарейки з приладу, коли він 
не використовується.
5. Замініть батарейки відразу, щоб уникнути можливого
пошкодження комплекту.
6. Акумуляторні батарейки потрібно вийняти з комплекту
перед заряджанням.
7. Акумуляторні батарейки слід заряджати під наглядом дорос-
лих.
8. Переконайтесь, що клеми живлення у відсіку для батарейок
не мають короткого замикання.
9. Не намагайтеся перезаряджати батарейки, які не перезаряд-
жаються.
10. Не змішуйте старі та нові батарейки.
11. Не змішуйте лужні (алкалінові), стандартні (вуглець-цинкові)
або акумуляторні батарейки.
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ЩО ТАКЕ LOGIBLOCS
LogiBlocs - це електронна система виявлення, яка допомагає, під час створення власних 
винаходів, зрозуміти світ технологій навколо нас. Від світлофорів до супер комп'ютерів. Все в 
сучасному високотехнологічному світі працює за тими ж принципами, що і в LogiBlocs. Всере-
дині кожного LogiBloc є друкована плата, і кожен блок має свій колір,який відповідає функції, яку 
він виконує. Підключаючи декілька LogiBloc разом у різних комбінаціях, ви можете розробляти 
схеми і навіть написати власну просту програму для створення нового винаходу!

КОЛЬОРИ БЛОКІВ

Кожен блок має свій колір, щоб допомогти дітям розібратися, які функції вони виконують.

Жовтий блок - це вхід, який активізує систему, створюючи сигнал від різних датчиків. Ваш 
комплект містить наступний блок для входу:
КНОПКА: Якщо натиснути червону кнопку вгорі, це послужить сигналом для активації будь-яких 
інших LogiBlocs, до яких вона підключена.
СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК: Датчик активує будь-які інші підключені до нього LogiBlocs, якщо світло 
потрапляє у прозору лінзу вгорі.

Синій блок - це з'єднувач, який передає сигнали з однієї точки в іншу. У комплекті йде база 
живлення, в якій знаходяться батарейки. Вона забезпечує живлення від батарейок, і змушує 
LogiBloc працювати і передавати всі сигнали, які він отримує, на інший підключений LogiBloc. 
База живлення також має функцію обмеження струму у випадку короткого замикання. Прилад 
автоматично перезавантажується.

Червоний блок - це вихід, який “розмовляє” із зовнішнім світом за допомогою світла та звуку або 
шляхом увімкнення та вимкнення. Ваш комплект включає наступний вихідний блок:
ПЕЙДЖЕР: Коли він активований, він буде блимати. Пересунувши вимикач, ви можете перейти 
від постійного звучання до переривчастих звуків.
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БЛОК  З'ЄДНУВАЧ БЛОК  ВХОДУ

8. ПЕЙДЖЕР1. БАЗА ЖИВЛЕННЯ

4. КНОПКА

3. СЕНСОР СВІТЛА

БЛОКИ ВИХОДУ
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Підключіть блок КНОПКИ до БАЗИ ЖИВЛЕННЯ, а потім підключіть ПЕЙДЖЕР з протилежного боку. 
Ви можете обрати довгий або короткий звук, пересунувши перемикач на ПЕЙДЖЕРІ. Увімкніть 
БАЗУ ЖИВЛЕННЯ, пересунувши перемикач вліво. Натисніть КНОПКУ, щоб перевірити, чи коректно 
вона працює. Приклейте шматок двосторонньої клейкої стрічки на задню панель БАЗИ ЖИВЛЕН-
НЯ. Встановіть вашу систему LogiBloc на двері за допомогою клейкої стрічки. (Переконайтесь, що 
система надійно закріплена, або попросіть допомогти у дорослого, щоб повісити прилад на гвинт.) 
Натисніть кнопку, щоб активувати дверний дзвінок. Насолоджуйтесь результатом! Ви створили свій 
власний дверний дзвінок,а головне так просто, за допомогою LogiBlocs.

Шпигуни розсилають секретні повідомлення за допомогою систем секретного коду. Азбука Морзе 
- одна з найбільш часто використовуваних систем коду, яка можна передати звуком або світлом.
Щоб створити прилад для азбуки Морзе, скористайтеся тими ж налаштуваннями LogiBlocs як у
вищенаведеному проекті. Переключіть налаштування ПЕЙДЖЕРА на довгий звуковий сигнал,
пересунувши вимикач. Дотримуйтесь наведеної нижче таблиці кодування, щоб надсилати
повідомлення. Дефіс представлений довгим натискання кнопки, на пів секунди, а крапка - корот-
ким натисканням. Наприклад S.O.S. ... ... було б 3 короткі сигнали, 3 довгі і 3 короткі повторно. Діти, а 
як би ви сказали "HELLO" за допомогою азбуки Морзе? 

ДВЕРНИЙ ДЗВІНОК

АЗБУКА МОРЗЕ

Вам знадобиться:
КНОПКА
БАЗА  ЖИВЛЕННЯ
ПЕЙДЖЕР
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Чудова ідея створити сигналізацію на 
холодильник, адже хтось із родини проводить 
нічні рейди і спустошує його! Для створення 
механізму, використовуйте ту ж саму систему 
сигналізації, що і в попередньому проекті. 
Увімкніть живлення та поставте зібрані 
LogiBlocs всередині холодильника поруч із 
світлом. (Рекомендуємо помістити схему всере-
дину поліетиленового пакета, щоб запобігти 
потраплянню вологи). Коли хтось вночі відчи-
нить двері холодильника, світло всередині 
увімкнеться та активує сигналізацію LogiBlocs. 
Якщо зачинити дверцята холодильника, 
сигналізація деактивується.

Тепер покладіть LogiBlocs горизонтально і 
накрийте СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК будь-яким 
дорогоцінним предметом, так, щоб світло не 
потрапляло на датчик. Коли хтось спробує 
забрати предмет, пролунає тривога!

Для створення власного будильника, 
розмістіть ввечері вищезгадану схему 
LogiBlocs на підвіконні, СВІТЛОВИМ ДАТЧИ-
КОМ обличчям на вулицю. Вранці, коли Сонце 
зійде і його світло попаде на СВІТЛОВИЙ 
ДАТЧИК, ПЕЙДЖЕР активується. Неймовірно 
крутий будильник!

Підключіть БЛОК СВІТЛОВОГО ДАТЧИКУ до БАЗИ ЖИВЛЕННЯ, а потім підключіть ПЕЙДЖЕР з 
протилежного боку. Увімкніть живлення та протестуйте схему, спрямовуючи СВІТЛОВИЙ 
ДАТЧИК до джерела світла. Світло активує ПЕЙДЖЕР. Накрийте СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК аркушем 
паперу, і ПЕЙДЖЕР вимкнеться. Тепер покладіть сигналізацію всередину ящика, де ви зберігає-
те свої скарби. Якщо хтось відкриє шухляду, на СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК попаде світло і активує 
ПЕЙДЖЕР. Тепер ваші скарби під надійним захистом та зі своєю власною сигналізацією.

СИГНАЛІЗАЦІЯ НА ХОЛОДИЛЬНИК

ОХОРОНА СКАРБІВ

СИГНАЛІЗАЦІЯ НА ШУХЛЯДКУ

СОНЯЧНИЙ БУДИЛЬНИК

Вам знадобиться:

БАЗА  ЖИВЛЕННЯ
ПЕЙДЖЕР
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Якщо ви хочете захистити свою кімнату від 
непроханих гостей – скористайтесь схемою 
LogiBlocs з проектів вище. Розмістіть прилад у 
своїй кімнаті так, що ввімкнене світло добре 
потрапляло на датчики. Коли будь-який 
зловмисник пробереться до вашої кімнати і 
ввімкне світло – спрацює сигналізація.

Хочете здивувати незвичним подарунком? Або 
просто розіграти друзів? Коробка з сюрпризом 
стане у нагоді. Просто покладіть вищезазначе-
ну схему LogiBlocs у коробку і закрийте криш-
кою. Коли хтось відкриє коробку – ПЕЙДЖЕР 
активується зі звуковим сигналом, що стане 
неабиякою несподіванкою!

Для цього цікавого експерименту вам знадобиться алюмінієва фольга або аркуш паперу. 
Використовуйте таку ж збірку LogiBlocs, як у вищевказаному проекті. Встановіть LogiBlocs на 
стіну біля дверей. На двері приклейте аркуш паперу або шматок фольги, щоб, коли двері 
закриті, вона накривала блок СВІТЛОВОГО ДАТЧИКА і обмежувала доступ світла. Увімкніть 
живлення, закрийте двері і чекайте, коли хтось зайде. Коли двері відкриються, спрацює СВІТЛО-
ВИЙ ДАТЧИК і активується сигнал тривоги.

КОРОБКА З СЮРПРИЗОМ

ПОЛЮВАННЯ З ЛІХТАРИКОМ

СВІТЛОВА СИГНАЛІЗАЦІЯ

Це класна гра для ночівлі у друга або для 
походу на кемпінг. Складіть LogiBlocs так само, 
як і для попереднього проекту. Попросіть 
когось із своїх друзів надіти прилад на талію 
СВІТЛОВИМ ДАТЧИКОМ назовні, і увімкніть 
живлення. Ви берете в руки ліхтарик і намагає-
тесь "піймати" свого друга, посвітивши ліхтари-
ком на СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК. якщо вам вдасться 
потрапити променем світла ліхтарика на датчик 
- активується ПЕЙДЖЕР зі звуковим сигналом і
ваш друг "попався"!

СИГНАЛІЗАЦІЯ (ДАТЧИК СВІТЛА)
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ДОДАТКОВІ БЛОКИ ВХОДУ

Ви можете поміняти місцями БЛОКИ ВХОДУ, 
щоб змінити їх функції. Наприклад замініть 
КНОПКУ на СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК, і ваш дзвінок 
буде спрацьовувати, якщо ви махнете рукою 
перед СВІТЛОВИМ ДАТЧИКОМ.

Замість заміни БЛОКІВ ВХОДУ, ви можете 
додати ще один БЛОК ВХОДУ, щоб система 
могла спрацьовувати різними способами. 
Наприклад, додайте СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК у 
дзвінок, і система зможе спрацювати, і якщо 
махати рукою перед СВІТЛОВИМ ДАТЧИКОМ, і 
якщо натискати КНОПКУ. 

Переглянути додаткові, цікаві проекти ви зможете на офіційному 
сайті LogiBlocs WWW.AFK.UA
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ДОДАТКОВІ ПРОЕКТИ
Використовуйте свою фантазію на повну, щоб шукати та винаходити нові схеми для своїх 
LogiBlocs. Не обмежуйте себе! Ви можете підключити два БЛОКИ ВХОДУ до БАЗИ ЖИВЛЕННЯ, 
щоб створити ще більше способів запуску системи.

ЗМІНА БЛОКІВ ВХОДУ

ТУТ ВИ ЗНАЙДЕТЕ ДЕЯКІ ПІДКАЗКИ:


