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СЕКРЕТНІ 
МАТЕРІАЛИ

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 
іграшки, і за ними потрібно добре доглядати. Підтримуйте їх у чистоті і намагайтеся не насту-
пати 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.

1



1

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. 
Всередині 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:
ДИКТОФОН: Ви можете записати коротке повідомлення за допомогою цього блоку. Після 
отримання вхідного сигналу, він відтворить записане повідомлення. Ви можете змінити 
повідомлення будь-коли.
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БЛОК  З'ЄДНУВАЧ БЛОК  ВХОДУ

8. . ДИКТОФОН1. БАЗА ЖИВЛЕННЯ

4. КНОПКА

3. СЕНСОР СВІТЛА

БЛОКИ ВИХОДУ
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1Застосовуйте ту ж систему, що і вище. Запишіть 
привітання (або попереджувальне повідомлен-
ня!) на ДИКТОФОН. Приклейте прилад на двері як 
дзвінок та проведіть перемикач праворуч. Коли 
хтось прийде в гості та натисне КНОПКУ, пролунає 
записане привітання або попередження.

Тепер ви можете створити свій власний смарт-диктофон. Для початку підключить КНОПКУ до БАЗИ 
ЖИВЛЕННЯ, а потім під’єднайте ДИКТОФОН з іншого боку. На ДИКТОФОНІ встановлено переми-
кач. Пересуньте перемикач вліво та поверніться обличчям до мікрофона внизу. Натисніть кнопку, 
щоб почати запис. Ви можете записувати до 8 секунд, але запис припиняється, як тільки ви 
відпустите кнопку. Після закінчення запису пересуньте перемикач праворуч, і він стане динаміком 
PlayBack. Якщо ви не задоволені своїм записом, просто повторіть процес, пересунувши повзунок 
перемикача вліво та запишіть заново! Приєднайте систему до дверей холодильника. Залиште 
повідомлення на ДИКТОФОНІ, записавши таким же чином, як описано вище, і пересуньте переми-
кач праворуч – в положення PlayBack. Потім, коли члени вашої родини повернуться, вони можуть 
прослухати ваше повідомлення, просто натиснувши кнопку. 

Всі знають, що шпигуни та агенти спілкуються таємними повідомленнями. Міні-диктофон зазвичай 
використовується для транспортування цих таємних повідомлень. Якщо ваш партнер-агент також 
має той самий LogiBlocs, ви можете просто передати їм ДИКТОФОН, і вони зможуть підключити ваш 
ДИКТОФОН у свій LogiBlocs. Пересунувши перемикач праворуч і натиснувши кнопку, вони можуть 
прослухати ваше таємне повідомлення. Головне, щоб ваші повідомлення не потрапили до рук 
злодіїв!

ЦЕНТР СІМЕЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

ЗАПИСНИК СЕКРЕТНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

ПОВІДОМЛЕННЯ НА ДВЕРЯХ

Вам знадобиться:

КНОПКА
БАЗА  ЖИВЛЕННЯ
ДИКТОФОН

3

Азбука Морзе



1

OFF

ON

1

1

1

Справжні шпигуни мають в своєму арсеналі величезну кількість пристроїв для захисту від 
зловмисників! Ми збираємося зробити свою власну сигналізацію, яка активується, коли хтось 
увійде у вашу кімнату та увімкне світло. (Цей проект спрацює найкраще, якщо у вашій кімнаті 
відсутнє яскраве навколишнє освітлення вночі). Підключіть СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК до БАЗИ 
ЖИВЛЕННЯ, а потім ДИКТОФОН. Увімкніть БАЗУ ЖИВЛЕННЯ. Перемістіть перемикач ДИКТО-
ФОНА вліво, щоб почати запис. Потім пересуньте перемикач праворуч у положення відтво-
рення запису. Тепер протестуйте вашу схему LogiBlocs, повернувши СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК до 
джерела світла. ДИКТОФОН буде активовано, і пролунає ваше попередньо записане повідом-
лення. Розташуйте LogiBlocs поруч із джерелом світла у кімнаті та увімкніть живлення. Якщо 
хтось увійде у вашу кімнату і ввімкне світло, ваше повідомлення буде активовано, щоб злякати 
зловмисника!

Тепер створимо коробку з сюрпризом, яка 
розмовляє, коли відкривається. Покладіть 
LogiBlocs у коробку (або до подарунку), пере-
дайте її своєму агенту-партнеру і попросіть 
його відкрити подарунок в добре освітленій 
кімнаті або під джерелом світла. Коли ваш друг 
відкриє коробку, він почує записане повідом-
лення.

Використовуйте ту ж систему, що і вище. Запишіть 
музику за допомогою ДИКТОФОНА або навіть 
заспівайте свою пісню. Наклейте прилад на двері 
як дзвінок та проведіть перемикач праворуч. Коли 
хтось прийде до вас у гості і натисне кнопку, то 
записана музика або ваш власний спів буде 
активовано як дзвінок у двері.

ДВЕРНИЙ ДЗВІНОК

СВІТЛОВА СИГНАЛІЗАЦІЯ

КОРОБКА З ГОЛОСОВИМ СЮРПРИЗОМ 

Вам знадобиться:

БАЗА  ЖИВЛЕННЯ
ДИКТОФОН 
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1Розмістіть систему у шухляді. Коли ваш агент-пар-
тнер відкриє її, він отримає залишене вами 
таємне повідомлення! Також прилад можна 
використовувати як надійну сигналізацію.

Чому б не придумати холодильник, який розмов-
ляє, щоб доставити ваше таємне повідомлення, 
коли двері холодильника відчиняються? Викори-
стовуйте вищевказану систему і поставте її всере-
дину холодильника. Коли хтось відкриє двері 
холодильника, повідомлення буде доставлено. 
Класно? Пристрій можна використовувати як 
сповіщення про дієту, щоб нагадати деяким 
членам вашої родини не їсти занадто багато 
морозива та бутербродів на ніч! Коли члени 
вашої родини відкриють холодильник, вони 
обов’язково оцінять ваші повідомлення!

Якщо ви хочете захистити дорогоцінні речі, 
покладіть ці предмети на СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК, 
так, щоб світло не потрапляло на датчик. Коли 
хтось спробує забрати ваш скарб, пролунає 
тривога!

ГОВІРЛИВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК

СОНЯЧНИЙ БУДИЛЬНИК

ШУХЛЯДКА. ЩО РОЗМОВЛЯЄ

Створіть свій власний балакучий будильник, 
який активується сонячним промінням на 
світанку. Розмістіть LogiBlocs на підвіконні, 
СВІТЛОВИМ ДАТЧИКОМ на зустріч сонцю. Ви 
зможете прокидатись кожного ранку з новим 
повідомленням. Чому б не подарувати його 
членам вашої родини як персоналізований 
будильник?

СИГНАЛІЗАЦІЯ ДЛЯ СКАРБІВ
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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 WW.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

ДОДАТКОВІ БЛОКИ ВХОДУ

ТУТ ВИ ЗНАЙДЕТЕ ДЕЯКІ ПІДКАЗКИ:


