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СИСТЕМА БЛОКІВ  Е-BUILDING

ДЛЯ ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 5 РОКІВ

НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ – 
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 розро-
бляти 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.
БЛОК ВХОДУ: Він має два виступаючі дроти з металевими кільцями на кінці. Коли ці кільця 
з'єднані між собою, завершується схема, яка активує будь-який інший блок, до якого він підключе-
ний. 

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.

Помаранчевий блок – це, так звана, логіка, яка «думає», і гарантує, що все відбувається в потрібно-
му місці і в потрібний час. У ваш комплект входить АНТИБЛОК, що робить протилежне тому, що ви 
очікували. Якщо він отримує сигнал, він не передає його. Якщо він не отримує сигнал, він створює 
свій власний і посилає його далі.

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:
ІНДИКАТОР: Коли блок виходу активується – загоряється LED індикатор.
ПЕЙДЖЕР: Коли він активований, він буде блимати. Пересунувши вимикач, ви можете перейти 
від постійного звучання до переривчастих звуків.

2

БЛОК  З'ЄДНУВАЧ БЛОКИ  ВХОДУ БЛОК  ЛОГІКИ БЛОКИ  ВИХОДУ

10. ІНДИКАТОР

8. ПЕЙДЖЕР1. БАЗА ЖИВЛЕННЯ 7. АНТИБЛОК

5. БЛОК

4. КНОПКА

3. СЕНСОР СВІТЛА



1

1

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 - коротким натисканням. Наприклад S.O.S. ... ... було б 3 короткі сигнали, 3 довгі і 3 корот-
кі повторно. Діти, а як би ви сказали "HELLO" за допомогою азбуки Морзе? 

Код азбукою Морзе також можна надсилати світловими імпульсами. Це особливо корисно, коли 
ваш агент-партнер знаходиться на віддаленій відстані від вас. Просто замініть ПЕЙДЖЕР на 
ІНДИКАТОР. Дотримуючись таблиці азбуки Морзе, натискайте кнопку, щоб доставити секретне 
повідомлення світловими імпульсами. Завдяки цьому беззвучному приладу ніхто не дізнається, 
що ви надсилаєте таємні повідомлення!

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.

ДВЕРНИЙ ДЗВІНОК

АЗБУКА МОРЗЕ

СВІТЛОВА АЗБУКА МОРЗЕ

Азбука Морзе

Вам знадобиться:

КНОПКА
БАЗА  ЖИВЛЕННЯ
ПЕЙДЖЕР

Вам знадобиться:

КНОПКА
БАЗА  ЖИВЛЕННЯ
ІНДИКАТОР
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Ви можете застосувати винахід із вищезга-
даного проекту, щоб зробити детектор 
рівня води. Просто закріпіть два кільця на 
краю склянки або іншого резервуара з 
водою. Коли резервуар майже заповниться 
і вода доторкнеться до обох кілець, вона 
ввімкне БЛОК ВХОДУ, який активує ПЕЙД-
ЖЕР, щоб попередити вас про потенційний 
перелив води.

Використовуйте ті ж налаштування, що і для 
вищевказаного детектора рівня води, щоб 
увімкнути сигнал тривоги про перелив 
ванни. Закріпіть два кільця на внутрішній 
поверхні ванни. Увімкніть живлення. Коли 
вода наповнить ванну до певного рівня, 
досягнувши двох кілець, активується ПЕЙД-
ЖЕР, який нагадає вам вимкнути кран. Ваша 
родина буде вражена цим винаходом! 
(Переконайтесь, що ви розміщуєте систему 
LogiBlocs в сухому місці або помістіть її в 
поліетиленовий пакет так, щоб обидва 
кабелі виходили із пакета.)

Створіть свій унікальний детектор дощу, який подає звуковий сигнал, коли виявляє дощ. 
Підключіть БЛОК ВХОДУ до БАЗИ ЖИВЛЕННЯ, а потім під’єднайте ПЕЙДЖЕР. Увімкніть живлен-
ня, пересунувши перемикач ліворуч до БАЗИ ЖИВЛЕННЯ. Торкніться обох кілець на кінці 
проводів БЛОКУ ВХОДУ одночасно, і ПЕЙДЖЕР сповістить вас звуковим сигналом. Ви можете 
обрати довгий або короткий звук, пересунувши перемикач на ПЕЙДЖЕРІ. Для створення детек-
тора, вам потрібен невеликий піднос або неглибоке блюдо. Підійде навіть кришка від пляшки. 
Покладіть два кільця на внутрішній край посудини поруч один до одного, не торкаючись. Зафік-
суйте їх в положенні за допомогою клейкої стрічки. Тепер виставте посудину на вулицю (головна 
система LogiBloc повинна знаходитись у приміщенні!!). Коли піде дощ і почне наповнювати 
ємність, вода здійснить електричне з'єднання між двома кільцями, що активує БЛОК ВХОДУ, а 
потім ПЕЙДЖЕР.

ДЕТЕКТОР ДОЩУ

ДЕТЕКТОР РІВНЯ ВОДИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПЕРЕЛИВУ

Вам знадобиться:

КНОПКА
БАЗА  ЖИВЛЕННЯ
ПЕЙДЖЕР
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Чому б не застосувати ту саму ідею і 
перетворити LogiBlocs на застереження 
про мокру підлогу? Просто розмістіть два 
кільця на підлозі у ванній кімнаті або на 
кухні. Коли підлога промокне, вода підклю-
чить ланцюг та активує ПЕЙДЖЕР.

Вищеописана система LogiBloc також може 
служити металошукачем. Коли обидва 
кільця трішки торкнуться будь-якого 
металевого предмета в двох різних місцях, 
ПЕЙДЖЕР активується. Спробуйте різні 
предмети, такі як ключ або виделка. Вони 
можуть надихнути вас додати ці металеві 
вироби до вашого іншого, складнішого 
винаходу LogiBlocs.

Створіть веселий детектор брехні, щоб розіграти своїх друзів. Це круто! Для цього потрібно, щоб 
ви взяли одне з кілець у праву руку. Попросіть друга тримати інше кільце в лівій руці. Тепер 
задайте питання своєму другові і попросіть його / її не говорити брехні, оскільки тепер ваші 
розуми «з’єднані» через LogiBlocs. Коли ваш друг відповість вам (не має значення, правда це чи 
ні), скажіть йому, що ви можете перевірити, чи бреше він, торкнувшись його. Якщо друг бреше, 
з ПЕЙДЖЕРА пролунає звуковий сигнал, коли ви доторкнетесь. Звичайно, це лише хитрість. 
Коли ви торкаєтесь руки свого друга, підключається ланцюг в БЛОЦІ ВХОДУ, який активує 
ПЕЙДЖЕР. Ви можете контролювати, чи видає детектор брехні сигнали, чи ні, тримаючи або 
відпускаючи кільце у правій руці. Звичайно, ваш друг не повинен зрозуміти в чому хитрість. 
(Якщо не виходить запустити систему, спробуйте трішки змочити водою руку друга та свою, щоб 
покращити зв’язок.) БІТ-БОКС - використовуйте ту саму систему LogiBloc, що і вище. Торкніться 
руки свого друга і перетворіть свого друга в «біт-бокс». Це круто і весело! Не забувайте, що ви 
можете обирати частоту звукового сигналу, або зробити його безперервним, переміщуючи 
перемикач на ПЕЙДЖЕРІ туди-сюди.

ОБЕРЕЖНО! МОКРА ПІДЛОГА!

МЕТАЛОДЕТЕКТОР

ВЕСЕЛІ РОЗІГРАШІ
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Інший спосіб розважити своїх друзів – побуду-
вати крутий людський ланцюг! 
Для проведення цього цікавого  експерименту 
вам потрібна група з кількох людей. Попрохай-
те одного члена тримати LogiBlocs і одне з 
кілець у руці. Друге кільце віддайте іншій 
людині. Після цього всі учасники  беруться за 
руки, щоб створився ланцюжок. 
Коли "ланцюжок" завершено, ПЕЙДЖЕР 
активується наче за  помахом чарівної палички. 
Не має  значення, скільки учасників у ланцюж-
ку, він все одно буде працювати справно. Диво-
вижно! 
Якщо все ж таки стались перебої, члени, які 
тримають кільця, можуть спробувати потерти 
пальці. Це поліпшить  зволоження їх пальців і 
тим самим покращить провідність. Учасники 

Чому б не створити крутий хлюпаючий 
барабан, просто торкнувшись поверхні 
води? Помістіть одне з кілець БЛОКУ ВХОДУ 
у чашку з водою. Інше кільце тримайте в 
руці, щільно стискаючи його між пальцями. 
Потім торкніться води іншою рукою. Чуєте 
цей звук? Вода "хлюпає"!

Ви коли-небудь чули про банановий 
пейджер. Вставте одне з кілець всередину 
банана. Потім тримайте інше кільце в одній 
руці і вільною рукою торкайтеся банана. 
Чуєте цей звук? Банан "пищить". Спробуйте 
створити звукову картоплину, або навіть 
тісто! А можливо щось металеве, на кшталт 
ключа? Не обмежуйте свою фантазію та 
експериментуйте.

ЛЮДСЬКИЙ ЛАНЦЮГ

ВОДЯНИЙ ПЕЙДЖЕР

БАНАНОВИЙ ПЕЙДЖЕР

6

також можуть спробувати міцніше триматися за руки. Нехай кожен учасник спробує тримати 
металеві кільця. У різних людей може бути різна текстура шкіри, що може впливати на провід-
ність.
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Приєднайте прилад до своєї скарбнички, щоб вона сигналізувала, коли ви кидаєте до неї моне-
тку. Спочатку відріжте 2 невеликі шматки алюмінієвої фольги та прикріпіть одне кільце до 
одного, а друге кільце до іншого. Розмістіть шматки фольги по обидва боки від прорізу для 
монети. Переконайтесь, що вони не торкаються один одного, але залишають проміжок між 
собою, щоб звичайні монети все ще могли просто пройти. Тепер коли ви, проходячи мимо, 
кинете монету, вона доторкнеться до обох шматочків фольги, та активує ПЕЙДЖЕР.

Ви можете змінити функцію БЛОКУ ВХОДУ, додавши АНТИБЛОК, щоб створити абсолютно 
інший і цікавий пристрій. АНТИБЛОК - це мозковий блок, який перевертає логіку. Підключіть 
АНТИБЛОК до БАЗИ ЖИВЛЕННЯ. Підключіть БЛОК ВХОДУ до АНТИБЛОКУ, а потім доповніть 
систему LogiBlocs, включивши ПЕЙДЖЕР з іншої сторони. Увімкніть живлення і, якщо кільця не 
торкаються одне одного, ПЕЙДЖЕР активується. Якщо кільця торкнуться одне одного, ПЕЙД-
ЖЕР вимкнеться. АНТИБЛОК також називають "неслухняним блоком", оскільки він завжди 
робить повну протилежність тому, що йому сказано! Тепер помістіть обидва кільця в ґрунт вашої 
кімнатної рослини. Помістіть їх поруч один з одним приблизно на пів сантиметра, але переко-
найтесь, що вони не торкаються один одного. Якщо ґрунт вологий або ви поливаєте рослинку, 
ПЕЙДЖЕР не видасть звукового сигналу, оскільки вода здійснює електричне з'єднання між 
двома кільцями, що деактивує систему. Однак, якщо ґрунт висохне, ПЕЙДЖЕР активується. Ви 
завжди будете сповіщені, що час поливати рослину. Неймовірно, чи не так? Ваші батьки 
люблять ваш винахід!

БАНКІВСЬКА СИГНАЛІЗАЦІЯ

ДЕТЕКТОР ВОЛОГИ

Вам знадобиться:

БЛОК ВХОДУ
АНТИБЛОК
БАЗА ЖИВЛЕННЯ
ПЕЙДЖЕР

7
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Використовуйте ту саму схему LogiBlocs, щоб створити сигналізацію. Встановіть LogiBlocs на 
стіну поруч із дверима. Прикріпіть невеликий шматочок клейкої стрічки на двері і закріпіть 
обидва кільця. Кільця повинні злегка торкатися одне одного, але так, щоб ПЕЙДЖЕР не звучав 
(цього можна досягнути завдяки підключенню АНТИБЛОКА). Перевірте це, включивши живлен-
ня. Якщо потрібно, відрегулюйте кільця, поки ПЕЙДЖЕР не вимкнеться. Тепер, коли якийсь 
непроханий гість відкриє двері – кільця розійдуться в сторони і активується ПЕЙДЖЕР.

Помістіть на стіл два кільця БЛОКУ ВХОДУ поруч, але не торкаючись один одного. Зафіксуйте їх 
у статичному положенні за допомогою клейкої стрічки. Увімкніть живлення. ПЕЙДЖЕР 
активується. Тепер покладіть металеву монету на обидва кільця. Переконайтесь, що вона 
торкається їх обох, і ПЕЙДЖЕР дезактивовано. (Якщо не відрегулювати положення монети чи 
кілець.) Тепер, якщо хтось спробує вкрасти монету, спрацює сигнал. Спробуйте замінити монету 
на банку з напоями. Щоразу, коли хто-небудь намагатиметься сьорбнути ваш напій, спрацьову-
ватиме сигнал!

Деякі шоколадні батончики загорнуті в алюмінієву фольгу, яка також проводить електрику. 
Помістіть загорнуту шоколадну плитку на два металевих кільця. Коли хтось візьме шоколадку, 
пролунає магічний звук. Покладіть будь-який металевий предмет на два кільця, наприклад 
ключ, а коли хтось його забере, ПЕЙДЖЕР активується.

СИГНАЛІЗАЦІЯ

ОХОРОНА МОНЕТИ

ОХОРОНА ШОКОЛАДУ

8
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Застосуйте ту саму схему LogiBloc, що і вище, щоб створити пристрій для магічного розрізу! 
Відріжте довгий шматок алюмінієвої фольги, складіть його, щоб зробити його міцнішим, і 
прикріпіть кільця з обох кінців. Увімкніть живлення, але не пролунає жодного звуку, оскільки 
звук дезактивовано завдяки НЕ БЛОКУ. Тепер виконайте магічний трюк перед вашою сім’єю, 
попросивши когось розрізати чарівну фольгу. Коли фольгу розріжуть, ПЕЙДЖЕР активується 
наче магічним способом. Бінго!

Вставте обидва кільця БЛОКУ  ВХОДУ у шматочок моркви. Між кільцями розріжте моркву на дві 
половинки і почуєте, як  овоч «пищить». Класно! Ви можете застосувати цей магічний розріз до 
будь-якого органічного матеріалу і зробити його «писклявим», розрізаючи навпіл.

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.

МАГІЧНИЙ РОЗРІЗ

МОРКВЯНИЙ ПЕЙДЖЕР

СИГНАЛІЗАЦІЯ НА ШУХЛЯДКУ

Вам знадобиться:

СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК
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 
всередину поліетиленового пакета, щоб 
запобігти потраплянню вологи). Коли хтось 
вночі відчинить двері холодильника, світло 
всередині ввімкнеться та активує сигналізацію 
LogiBlocs. Якщо захлопнути 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!

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!

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.

СИГНАЛІЗАЦІЯ НА ХОЛОДИЛЬНИК

ОХОРОНА СКАРБІВ

СОНЯЧНИЙ БУДИЛЬНИК

КОРОБКА З СЮРПРИЗОМ

СВІТЛОВА СИГНАЛІЗАЦІЯ
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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"!

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.

Підключіть СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК до АНТИБЛОКУ та підключіть його до БАЗИ ЖИВЛЕННЯ. Потім 
підключіть ПЕЙДЖЕР з іншого боку. Прикріпіть систему LogiBlocs поруч із дверима в будь-який 
час, коли область буде достатньо освітлена. Тепер увімкніть живлення. Система не повинна 
сигналізувати. Однак, коли ви помахаєте рукою перед СВІТЛОВИМ ДАТЧИКОМ, закриваючи 
джерело світла, ПЕЙДЖЕР активується. Він працює як пристрій дистанційного зондування, 
який виявляє рух. Неймовірно!

СИГНАЛІЗАЦІЯ (ДАТЧИК СВІТЛА)

ПОЛЮВАННЯ З ЛІХТАРИКОМ

ДАТЧИК РУХУ

Вам знадобиться:
СВІТЛОВИЙ 
ДАТЧИК

АНТИБЛОК
БАЗА ЖИВЛЕННЯ
ПЕЙДЖЕР
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Ця ж система може бути застосована як нагаду-
вання про вимкнуте світло, яка активується 
відсутністю джерела світла. Спробуйте 
залишити систему в освітленій кімнаті. Як 
тільки ви вимкнете світло, пролунає сигнал 
тривоги.

Систему можна використовувати як сигнал про 
захід сонця, нагадуючи, що сонце заходить. 
Розмістіть LogiBlocs на підвіконні, СВІТЛОВИМ 
ДАТЧИКОМ на зустріч сонцю. Коли сонце 
почне заходити і світло почне згасати, ПЕЙД-
ЖЕР активується.

Застосуйте вищевказану систему, щоб створити нічник, який автоматично вмикатиметься, коли 
ви вимикаєте світло вночі. Замініть ПЕЙДЖЕР на ІНДИКАТОР. Коли в кімнаті вимкнеться світло, 
червоний світлодіод засвітиться, слугуючи нічним світлом.

СВІТЛОВА СИГНАЛІЗАЦІЯ

ДЕТЕКТОР ЗАХОДУ СОНЦЯ

НІЧНИК

Вам знадобиться:
СВІТЛОВИЙ 
ДАТЧИК

АНТИБЛОК
БАЗА ЖИВЛЕННЯ
ІНДИКАТОР
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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. Також, ви можете підключити два БЛОКИ 
ВИХОДУ, щоб збільшити варіанти реакцій. Крім того, ви можете підключити додаткові блоки з 
інших наборів LogiBloc та створити різні комбінації LogiBloc для винайдення унікальних 
приладів. Щоб побудувати більш складну систему LogiBloc з більшою кількістю блоків, вам 
потрібно мати додаткові ПЕРЕХРЕСНІ БЛОКИ для підключення всіх додаткових блоків ВХОДУ та 
ВИХОДУ.

Ви можете поміняти місцями БЛОКИ ВХОДУ, 
щоб змінити їх функції. Наприклад замініть 
КНОПКУ на БЛОК ВХОДУ, і ваш дзвінок буде 
спрацьовувати, якщо ви торкнетесь обох 
кілець.

Замість заміни БЛОКІВ ВХОДУ, ви можете 
додати ще один БЛОК ВХОДУ, щоб система 
могла спрацьовувати різними способами. 
Наприклад, додайте БЛОК ВХОДУ у дзвінок, і 
система зможе спрацювати, і якщо ви торкне-
тесь обох кілець ЛОКУ ВХОДУ, і якщо натискати 
КНОПКУ. Якщо ви додасте ПЕРЕХРЕСНИЙ 
БЛОК, ви зможете побудувати проект з трьома 
входами одночасно!

Ви можете поміняти місцями БЛОКИ ВИХОДУ, 
щоб змінити функції системи. Наприклад 
замініть ІНДИКАТОР на ПЕЙДЖЕР, і ваші спові-
щальні функції будуть озвучені. 

ЗМІНА БЛОКІВ ВХОДУ

ПОДВІЙНИЙ БЛОК ВХОДУ

ЗМІНА БЛОКІВ ВИХОДУ

ТУТ ВИ ЗНАЙДЕТЕ ДЕЯКІ ПІДКАЗКИ:
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Чому б нам не додати ще один блок виходу, 
щоб зробити наш прилад цікавішим. Напри-
клад, додайте ПЕРЕХРЕСНИЙ БЛОК та ІНДИКА-
ТОР до дверного дзвінка. Коли хтось подзво-
нить у двері, буде не тільки лунати звукове 
сповіщення, а ще й блимати індикатор. (ВАМ 
БУДЕ ПОТРІБЕН ПЕРЕХРЕСНИЙ БЛОК). 

Додавання НЕ БЛОКУ переверне логіку систе-
ми. Уявіть використання НЕ БЛОКУ у системі 
дверного дзвінка. Замість того, щоб ПЕЙДЖЕР 
активувався при натисканні кнопки, ПЕЙДЖЕР 
буде відключатися! Ви можете використати той 
самий трюк із вашою чутливою до тиску 
охоронною системою скарбів. Просто помістіть 
на КНОПКУ щось цінне і важке (наприклад, 
коробку для зберігання). Коли хтось забере 
скарб, ПЕЙДЖЕР активується. Коли додається 
АНТИБЛОК у систему, де на виході стоїть 
СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК, функція ДАТЧИКА буде 
перевернена, тобто коли джерело світла 
попаде на СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК, система буде 
дезактивована. Він активується лише тоді, коли 
СВІТЛОВИЙ ДАТЧИК накритий. Або, якщо 
додати АНТИБЛОК у систему, де на виході 
стоїть БЛОК ВИХОДУ, функція БЛОКУ буде 
перетворена таким чином, що вона активує 
сигнал лише тоді, коли два кільця від'єднають-
ся одне від одного.

Використовуйте вищевказані поради, щоб створити додаткові цікаві проекти. Наприклад: Ви 
також можете створити унікальний дверний дзвінок із ІНДИКАТОРОМ у режимі очікування. 
При натисканні КНОПКИ, червоний ІНДИКАТОР буде замінений на звук. Шукайте більше 
ДОДАТКОВИХ БЛОКІВ на офіційному сайті LogiBlocs WWW.AFK.UA

ПОДВІЙНИЙ БЛОК ВИХОДУ

ДОДАТКОВИЙ АНТИБЛОК

НЕ ОБМЕЖУЙТЕ СВОЮ УЯВУ! 
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