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Identifique a peça da Carcaça e o 

Arduino, posicione-o sobre a 

Carcaça, e com duas porcas e dois 

parafusos pequenos fixe o Arduino 

pela parte não colorida, de forma 

que a cabeça dos parafusos fique 

para o lado colorido da peça.

Encaixe o sensor Ultrassônico na 

posição indicada na Figura 2, 

certifique-se de que os pinos do 

sensor fiquem na direção da boca

do Bit-O.

Em seguida, encontre o 

sensor Seguidor de Linha e 

posicione-o na parte marrom 

da peça Frontal/Inferior, logo 

abaixo da boca do Bit-O, 

fixando-o com um parafuso e 

uma porca (Figura 3).

Depois, encontre o Suporte da 

Roda Boba e a Bola de Gude, 

encaixando-os.

Com dois parafusos pequenos e duas 

porcas, prenda a roda boba nos furos 

abaixo do sensor Seguidor de Linha, 

assim como indicado pela Figura 4.



Encontre o módulo Ponte H e fixe-o 

com apenas dois parafusos pequenos 

na peça parte branca da Base para 

Ponte H. Utilize apenas os dois furos 

mais próximos aos pinos, assim como 

indicado na Figura 5.

Com o Arduino posicionado com a porta USB 

voltada para baixo, identifique o 

posicionamento correto dos motores A e B 

conforme a figura.

Repita o passo anterior para o Motor B.

No espaço do Motor A, posicione as 

anilhas e encaixe os parafusos grandes 

na ordem indicada na Figura 8. 

Pinos dos motores

posicionados para 

a parte interna do 

Bit-O.

Motor A
Motor B

Centralize a Mini-protoboard em relação 

às cabeças dos parafusos que fixam a 

Ponte H, de modo a aderir a maior 

superfície possível. Assim como indicado 

na Figura 12(b).



Para encaixe de todas as peças, 

inicialmente conecte a Base da Ponte H, 

iniciando pelo lado do Motor A e em 

seguida encaixe o lado do Motor B. 

Confira as Figuras 14(a) e 14(b).

Após encaixadas a Carcaça com a Base da 

Ponte H, encaixe a peça Frontal/Inferior e 

una as peças com os quatro parafusos que 

ficam ao redor do sensor Seguidor de Linha 

e a roda Boba. Confira a Figura 15.

Em seguida, parafuse os quatro parafusos 

que unem a carcaça com a parte 

Frontal/Inferior do Bit-O iniciando pela parte

inferior. Veja a Figura 17(a).

Após encaixadas a Carcaça com a Base da 

Ponte H, encaixe a peça Frontal/Inferior e 

una as peças com os quatro parafusos que 

ficam ao redor do sensor Seguidor de Linha

e a roda Boba. Confira a Figura 15.



Agora, posicione no interior da estrutura, o 

Módulo Bluetooth e a Bateria 9V conectada 

com o Clip e encaixe a parte Traseira do 

Bit-O.

Agora, conecte os parafusos da 

parte Traseira do Bit-O.

Por fim,encaixe as rodas do seu Bit-O

Divirta-se


