
INTELIGENTNE ROBOTY - MĄDRZEJSZE DZIECI

WWW.JIMUROBOT.PL
Więcej informacji o robotach JIMU na stronie:

JIMU Robot to zestawy klocków, pozwalających zbudować 
interaktywnego robota. Każdy komplet posiada mikrokomputer  
i dodatkowe, programowalne elementy.
Robot Jimu sterowany za pomocą aplikacji pomoże dzieciom opanować 
podstawy programowania. W budowie robota pomaga interaktywna 
instrukcja, która znajduje się w naszej darmowej aplikacji na urządzenia 
mobilne. Dzięki niej programuje się i kontroluje swojego Jimu. 

Rozwijaj i ucz swoje dziecko poprzez świetną zabawę! NAJLEPSZYPREZENT

NAJLEPSZE ROBOTY DO NAUKI PROGRAMOWANIA W DOMU

APLIKACJA JIMU

Funkcje dostępne w aplikacji JIMU:

Ściągnij aplikację JIMU App 3.0 na 
smartfon lub tablet (dostępną dla 
systemów Android oraz iOS) i zyskaj 
pełną kontrolę nad swoim robotem.
Skorzystaj z wygodnej instrukcji 
3D, zbuduj interaktywnego robota  
i opanuj podstawy programowania!

Bezpłatna aplikacja z wbudowanym 
samouczkiem pokaże Ci, jak z niej 
korzystać!

• łatwa w obsłudze, ilustrowana instrukcja budowy robota w 3D
• predefiniowane ruchy
• „joystick” do sterowania robotem
• społeczność JIMU, gdzie możesz znaleźć inspiracje do budowy nowych 

modeli lub podzielić się swoim własnym pomysłem 

facebook.com/jimupolska



JIMU TRACKBOT
Zestaw Trackbot został 
zaprojektowany z myślą 
o osobach, które chcą 
rozpocząć swoją przygodę  
z programowalnymi 
robotami. Zbuduj spychacz, 
podnośnik lub zrealizuj 
własny pomysł.

• 253 klocki
• 2 silniki servo
• 2 elektromotory
• czujnik podczerwieni
• dioda LED
• instrukcja złożenia 2 modeli

NOWOŚĆ NAJLEPSZY WYBÓR DLA POCZĄTKUJĄCYCH

JIMU ASTROBOT
Pierwszy robot Jimu, który 
potrafi wyrażać emocje. 
Wejdź z nim w interakcję, 
naucz nowych sztuczek, baw 
się i wykonuj misje. Nagrodą 
będzie ocalenie Astrobota! 

• 371 klocków
• 5 silników servo
• czujnik podczerwieni
• diody LED
• głośnik
• instrukcja złożenia 3 modeli
• misje specjalne do wykonania  

w aplikacji

JIMU TANKBOT
Czujnik podczerwieni pozwala 
TankBotowi reagować na 
otoczenie, unikać przeszkód 
na drodze, a także przenosić 
przedmioty. 

• 190 klocków
• 6 silników servo
• czujnik podczerwieni 
• instrukcja złożenia modelu


