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Wheelson egyszerűsített kézikönyv 

Töltsd le honlapunkról a teljes angol nyelvű dokumentációt és szoftver csomagot: 

https://www.epromirok.hu/index.php?route=product/product&path=179_180&product_id=1172 

Egy olyan oktatási célra is használható nyílt forrású MI vezérelt önvezető robot autó, amit saját 

magadnak építhetsz meg. Emellett a Wheelson egy autó formába ágyazott oktató eszköz.  Az 

eszköz célja a felfedezés iránti vágy ösztönzése és a tanulás azáltal, hogy szórakoztató és 

érdekes módon létrehozásra kerül valami új. 

 

Az alapcsomag tartalma: 
- Wheelson nyáklap és az összeépítéshez szükséges összes alkatrész 
- akkumulátor 
 
Külön vásárolható hozzá az összeépítéshez használható eszköz készlet mely tartalmaz: USB 
forrasztó, forrasztó ón, stb 
 

Kiknek ajánljuk ezt az eszközt? 
Bárkinek aki legalább 11 éves. Körülbelüli összeállítási idő: 4 óra. 
 
Mit lehet az eszközzel tanulni? 
- Forrasztás alapjainak megismerése 
- Az alapvető elektronikai alkatrészek és funkcióik megismerése 
- Mikrokontrollerek megismerése és motorok vezérlése 
- Robot kamera kalibrálása 
- Hogyan működnek az önvezető autók 
- Hogyan tudja a robot kamerája beolvasni és azonosítani a QR kódokat 
- Hogyan tudja a robot felismerni az egyszerűbb tárgyakat 
 

A doboz tartalma: 

 
Ha valami hiányozna a dobozból vedd fel a gyártóval a kapcsolatot: 
contact@circuitmess.com  
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1. Alaplap (PCB) 
2. Kamera és lámpa 
3. LCD kijelző (128x160 színes)  
4. Li-Po akkumilátor 
5. 4db villanymotor 
6. 4db kerék 
7. Burkolat  
8. USB-C kábel 
9. Egy zacskó kisebb alkatrész:  

a. csatlakozó tüskesor 
b. 2db fekete műanyag távtartó 
c. Bekapcsoló 
d. 2db fehér LED 
e. 6db kábel csatlakozó 
f. 7db nyomógomb 
g. 7db nyomógomb kupak 
h. 3db hatlapfejű távtartó 
i. 2db ellenállás 
j. 12db csavaranya 
k. 3db közepes csavar 
l. 3db kicsi csavar 
m. 8db nagy csavar 
n. 4db kábel csatlakozóval 

 
Az összeszereléshez szükséges eszközök 
(Külön csomagban megvásárolható) 

- Forrasztó páka 
- Páka kiegészítők: Ónszívó, páka tartó, tisztító szivacs 
- Forrasztó ón 
- Fogók (Csípőfogó, műszerész fogó) 
- Csavarhúzó 

 

Ezen felül jó ha van:  
- digitális multiméter 
- ónszívó szalag 
- nagyítós nyáklap rögzítő 

 
Ajánlott összeszerelési sorrend: 

A forrasztás megkezdése előtt szedd le az akkumulátort az alaplapról. A 
csatlakozónál válaszd le az alaplapról. A kamera szalagkábelére (piros karikával 
jelölve) nagyon vigyázz forrasztás közben. 

  

http://www.epromirok.hu/
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1. Forraszd fel a csatlakozókat 
Fontos, hogy a csatlakozók a képen látható irányban legyenek. 

 

 

 

 
2. Bekapcsoló felforrasztása 

  
 

3. Gombok felforrasztása 

  
 

4. Gomb kupakok felhelyezése 
Addig nyomd ameddig egy pici kattanó hangot nem hallasz! 

http://www.epromirok.hu/
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5. Képernyő felforrasztása 

A képernyőn lévő védőfóliát még ne vedd le, csak a forrasztási munkák után. 
Tüskesor kijelzőre forrasztása 

  
A képernyő felforrasztása 
Szükséged lesz 3db hatlapfejű távtartóra, anyára és csavarra 

 
Szereld fel a távtartót és a csavart a kijelzőre 

 
 

Helyezd a helyére és csavaranyával rögzítsd 

http://www.epromirok.hu/
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Forraszd fel a kijelzőt 

 
6. Forraszd fel a motorokat 

Minden motoron van két fém rész amelynek az alján van egy furat. Tegyél a furatba 
ónt. 
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Csatlakozó kábelek felforrasztása a motorra 

  
 

7. Kamera és világítás panel felforrasztása 
Először a csatlakozót forrasz fel. 

  
Ellenállások felforrasztása 
Hajlítsd meg az ellenállások lábait, hogy a furatba illeszthesd azokat. 

  
Amikor elkészültél vágd le a kilógó lábakat 

http://www.epromirok.hu/
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8. LED-ek felforrasztása 

Fontos, hogy a LED rövidebb és hosszabb lábának helye ne kerüljön felcserélésre! 
A nyáklapon lévő jelölésnél a karika lelapolt oldalára kell essen a rövid láb. 

  
   Amint a forrasztás elkészült vágd le a kilógó lábakat. 

 
9. Burkolat összeszerelés 

- Szedd le a védőfóliákat a műanyag burkolat elemekről 

 
- Csatlakoztasd a motorokat 

 

http://www.epromirok.hu/
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- Rögzítsd a motorokat a csavarokkal 

  
 

  
 

- Az akkumulátor rögzítése 
- Szedd le az akkumulátorról a védőszalagot 

http://www.epromirok.hu/
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Tedd az akkumulátort a burkolat közepére 
 

 

 

 
- Alaplap és a kamera összeillesztése 
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- Csatlakoztasd a kerekeket 

A kicsi csavart dugd át a burkolaton 

  
 
A másik oldalra szereld fel a fekete műanyag távtartót 

http://www.epromirok.hu/
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Alkatrészek összeillesztése 

 
Akkumulátor csatlakoztatása 

 
 
Csatlakozók összeillesztése az alábbi jelöléseknek megfelelően 
HL- Világítás panel 
BR – Jobb hátsó 
FR – Jobb első 
BL – Bal hátsó 
BR – Jobb hátsó  

http://www.epromirok.hu/
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- Szereld fel a maradék kereket is 
- Vedd le a képernyővédő fóliát 

 
 

 

Ha bekapcsolás után nem működik, ne pánikolj!  
Ellenőrizd a következőket: 

1. Ellenőrizd a forrasztásokat 
2. Ellenőrizd az akkumulátor csatlakozását és töltöttségét 
3. Ha végképp elakadtál, akkor a gyártónak írj angolul:  contact@makerbuino.com 

vagy nekünk magyarul és továbbítjuk feléjük a kérdést: epromiro@epromirok.hu 
 

Minden forrasztás előtt kapcsold ki a készüléket és vedd ki belőle az akkumulátort! 
 

Az akkumulátor töltése 
1. Csatlakoztasd az USB-C töltő kábelt 

 

 

 
Használat 

1. Bekapcsolás 

http://www.epromirok.hu/
mailto:contact@makerbuino.com
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Első bekapcsoláskor a gép teszt üzemmódban kapcsol be, ami segít meggyőződni 
róla, hogy minden megfelelően lett összeszerelve. Kövesd a képernyő utasításait! 

 
 

2. Ha lefagyna a készülék, használd a reset gombot 

 
 
 
 
 

http://www.epromirok.hu/
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3. A menük használata: 
a. Simple programming – Egyszerű programozás : Egyszerű programokat 

állíthatsz össze a gépen 
b. Line tracking – Vonal követés : A kamera használatával a leragasztott 

fekete szigetelőszalag nyomvonalát követi 
c. Ball tracking – Labda követés : Helyezd a kamera elé a ping pong 

labdát és hagyd, hogy kövesse 
d. Marker tracking - Jel követés : A mellékelt kártyákat mutasd meg a 

kamerának és az autó végrehajtja az ahhoz tartozó utasításokat 
e. Settings - Beállítások (hangerő, kijelző fényesség, stb) 

További részletek az angol nyelvű kézikönyvben 
 

 

Programozás előkészítése: 
1. Töltsd le és telepítsd a CircuitBlocks fejlesztő eszközt: 

https://circuitmess.com/circuitblocks/download/ 
2. Csatlakoztasd USB-C kábellel a PC-hez 
3. Kapcsold be 
4. Várd meg, hogy a gép megfelelően érzékelje 
5. Indítsd el a szofvert. Kattints a New project (sketch) ikonra 

A mentett programok emellett fognak megjelenni 
6. Válassz a két megjelenő opció közül 

Ringo project / Nibble project → válasszd a Nibble-t 
vagy 
Kód projekt / Blokk projekt 

 
 

 

EGYÉB FONTOS INFÓK   
Képekkel illusztrált angol nyelvű összeszerelési és egyéb segédletek: 
https://circuitmess.com/resources/guides 
https://learn.circuitmess.com/resources/guides/en/wheelson-anatomy 
https://learn.circuitmess.com/resources/guides/en/wheelson-usage-guide 
https://learn.circuitmess.com/resources/guides/en/wheelson-coding 
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