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Introducere

Bun venit în lumea LEGO® MINDSTORMS®

În acest set de robotică LEGO® MINDSTORMS® EV3 ai toate elementele 
de care ai nevoie pentru a crea şi comanda mii de roboţi LEGO.

Dacă nu ai mai construit niciun robot LEGO MINDSTORMS până 
acum, îţi recomandăm să începi prin a construi unul dintre cele 
cinci personaje de roboţi reprezentate pe ambalajul EV3. În Robot 
Missions (misiunile robotului) din software-ul de programare EV3, 
vei găsi instrucţiuni de construcţie şi exemple de programare 
pentru acești roboţi. Roboţii au fost creaţi de proiectanţii LEGO 
MINDSTORMS pentru a demonstra câteva dintre modalităţile 
în care poţi construi și programa cu sistemul de robotică LEGO 
MINDSTORMS EV3. Pe nesimţite, vei transforma creaţiile tale LEGO 
în roboţi activi de felurite tipuri şi cu multe moduri diferite de 
comportament!

Cu LEGO MINDSTORMS EV3, construirea şi programarea propriului 
tău robot nu a fost niciodată mai uşoară. Gândeşte un robot, apoi 
construieşte-l. Foloseşte motoare si senzori pentru a adăuga 
comportament și mișcare. Software-ul te va ghida în aducerea 
robotului la viaţă.

Create (creează): Construieşte robotul utilizând elementele, motoarele, 
și senzorii inteligenţi LEGO incluşi în set.

Command (comandă): Programează-ţi robotul pe interfaţa intuitivă 
de programare bazată pe pictograme. Trage şi plasează acţiunile 
dorite în fereastra de programare şi potriveşte-le ca să se încadreze 
în comportamentul robotului tău.

Go (start)! După ce ţi-ai construit și programat robotul, te poţi apuca 
de joacă!

Vizitează LEGO.com/mindstorms pentru a vedea ce noutăţi mai sunt 
şi ce fac alţii cu setul lor LEGO MINDSTORMS. Când alături de alţi 
fani LEGO MINDSTORMS îţi împărtăşeşti creaţiile, beneficiem cu toţii.

Ne vedem acolo!

Bun venit
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Tehnologia eV3

Prezentare generală

Touch Sensor (senzor tactil)

+  Recunoaşte trei situaţii: atins, 
lovit şi eliberat.

EV3 Brick (cărămida EV3)

+  Serveşte drept centru de 
comandă şi sursă de energie 
pentru robotul tău.

Remote Infrared Beacon 
(emiţător de infraroşii de  
la distanţă)

+  Comandă de la distanţă 
robotul tău.

Large Motor (motorul mare)

+  Îţi permite să programezi acţiuni 
robotice precise şi puternice.

Medium Motor (motorul mediu)

+  Păstrează precizia, renunţând  
la o parte din putere în favoarea 
dimensiunii compacte și reacţiei 
mai rapide.

Color Sensor (senzor de culoare)

+  Recunoaşte şapte culori diferite 
şi măsoară intensitatea luminii.

Infrared Sensor  
(senzor de infraroșii)

+  Detectează obiecte și poate 
urmări și găsi emiţătorul de 
infraroşii de la distanţă.
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Tehnologia eV3

EV3 Brick (cărămidă EV3)

Prezentare generală
Display (afișajul) îţi arată ce se petrece în interiorul EV3 Brick şi îţi 
permite să foloseşti interfaţa cărămizii. Îţi permite de asemenea să 
adaugi text şi reacţii numerice sau grafice în programare, sau să 
experimentezi. De exemplu, poate doreşti să programezi afişajul 
să prezinte o faţă fericită (sau o faţă tristă) pentru o reacţie de 
comparaţie, sau să prezinte un număr care este rezultatul unui calcul 
matematic (află mai mult despre utilizarea Display Bloc (blocul 
afișajului) la EV3 Software Help (asistenţă pentru software-ul EV3).

Brick Buttons (butoanele cărămizii) îţi permit să navighezi în interfaţa 
EV3 Brick. Ele pot fi utilizate și ca activatoare programabile. De 
exemplu, ai putea programa un robot să-şi ridice braţele dacă este 
apăsat butonul Sus sau să le coboare dacă este apăsat butonul 
Jos (pentru informaţii suplimentare, vezi Using the Brick Buttons 
(utilizarea butoanelor cărămizii) la EV3 Software Help.

Pictogramele de stare a 
conexiunii wireless

(de la stânga):

Bluetooth activat dar neconectat, 
sau fără a fi vizibil pentru alte 
dispozitive Bluetooth

Bluetooth activat şi vizibil pentru 
alte dispozitive Bluetooth

Bluetooth activat şi EV3 Brick 
este conectată la un alt dispozitiv 
Bluetooth

Bluetooth activat şi vizibil şi EV3 
Brick este conectată la un alt 
dispozitiv Bluetooth

Wi-Fi activat dar neconectat la o 
reţea

Wi-Fi activat și conectat la o reţea

Nivelul bateriei

Conexiunea USB stabilită cu un alt 
dispozitiv

Butoanele cărămizii

1. Înapoi
Acest buton este utilizat pentru 
a opri acţiuni, pentru anula un 
program în funcţiune, şi pentru  
a opri EV3 Brick.

2. Centru
Apăsarea butonului Centru spune 
„OK” la diferite întrebări—pentru 
a opri, a selecta setări dorite, 
sau pentru a selecta blocuri 
în aplicaţiile Brick Program 
(program pentru cărămidă).  
De exemplu, apeși acest buton 
pentru a selecta o casetă.

3. Stânga, Dreapta, Sus, Jos
Apăsarea butonului Centru spune 
„OK” acestor patru butoane utilizate 
pentru a naviga prin conţinutul 
EV3 Brick.

Numele cărămizii
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Tehnologia eV3

Brick Status Light (lumina de situaţie a cărămizii) care înconjoară 
Brick Buttons (butoanele cărămizii) îţi comunică situaţia curentă 
a EV3 Brick. Ea poate fi verde, portocalie sau roșie, și poate clipi. 
Codurile Brick Status Light sunt următoarele:

+  Roşu = pornire, actualizare, oprire
+  Roşu intermitent = ocupat
+  Portocaliu = alertă, pregătit
+  Portocaliu intermitent = alertă, în funcţiune 
+  Verde = pregătit
+  Verde intermitent = program în derulare

Poţi programa de asemenea Brick Status Light să prezinte diferite 
culori şi să clipească la îndeplinirea anumitor condiţii (află mai mult 
despre utilizarea Status Light Block (blocul luminii de situaţie a 
cărămizii) la EV3 Software Help (asistgenţă pentru software-ul EV3).

EV3 Brick (cărămidă EV3)

Specificaţii 
tehnice pentru 

EV3 Brick
+ Sistem de operare—LINUX
+Controler ARM9 de 300 MHz

+ Memorie Flash—16 MB 
+ RAM—64 MB

+ Rezoluţia ecranului cărămizii—178x128/alb-negru
+ Comunicare USB 2.0 la calculatorul-gazdă—până la 480 Mbit/s

+ Comunicare gazdă USB 1.1—până la 12 Mbit/s
+ Microcartelă SD—compatibilă SDHC, versiune 2.0, 

max. 32 GB
+ Porturi pentru motoare şi senzori

+ Conectoare—RJ12 
+ Facilităţi Auto ID

+ Alimentare—6 baterii AA

Brick Status Light – roşie Brick Status Light – portocalie Brick Status Light – verde
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Porturi de intrare

Porturile de intrare 1, 2, 3, şi 4 sunt 
utilizate pentru a conecta senzori 

la EV3 Brick.

Port PC

Portul Mini-USB PC, situat 
lângă portul D este utilizat 

pentru a conecta EV3 Brick la 
un calculator.

Porturi de ieşire

Porturile de ieşire A, B, C, şi D 
sunt utilizate pentru a conecta 
motoare la EV3 Brick.

Difuzor

Toate sunetele din EV3 Brick 
vin prin acest difuzor, inclusiv 
toate efectele sonore utilizate 

la programarea roboţilor. 
Când calitatea sunetului este 

importantă pentru tine, încearcă 
să lași difuzorul neacoperit în 
timp ce-ţi proiectezi robotul.  

Vezi fişierele audio super care pot 
fi programate cu EV3 Software 
(software-ul EV3) (află mai mult 
despre utilizarea Sound Block 

(blocul audio) la  
EV3 Software Help (asistenţă 

pentru software-ul EV3)).

Portul cartelei SD

Portul cartelei SD sporește 
memoria disponibilă pentru  
EV3 Brick cu o cartelă SD  
(maxim 32 GB—neinclusă).

Portul USB gazdă

Portul USB gazdă poate fi utilizat 
pentru a adăuga un dongle USB 

Wi-Fi pentru o legătură la o reţea 
wireless, sau pentru conectarea a 
până la patru EV3 Brick împreună 

(conectare în cascadă).

EV3 Brick (cărămidă EV3)



AA, 1,5V x 6
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EV3 Brick (cărămidă EV3)

Instalarea bateriilor în EV3 Brick
EV3 Brick necesită şase baterii AA/LR6. Se recomandă baterii AA 
Litiu Ion alcaline sau reîncărcabile.

Pentru a instala bateriile AA, scoate capacul compartimentului 
bateriei de pe spatele EV3 Brick apăsând cele două clape laterale 
din plastic. După ce ai introdus cele șase baterii AA, prinde la loc 
capacul bateriilor.

Informaţii importante despre baterii:

+  Nu utiliza niciodată împreună tipuri diferite de baterii (inclusiv 
amestecarea bateriilor vechi şi noi).

+  Scoate bateriile din EV3 Brick când nu o folosești.

+  Nu utiliza niciodată baterii deteriorate.

+  Utilizează un încărcător corect de baterie sub supravegherea 
unui adult.

+  Nu încerca niciodată să reîncarci baterii care nu sunt 
reîncărcabile.

Notă: Dacă bateriile sunt slabe, Brick Status Light (lumina de situaţie 
a cărămizii) poate rămâne roşie după ce apeși Start button (butonul 
de pornire), în timp ce afișajul continuă să-ţi spună „Starting” (în curs 
de pornire).

Practici de economisire a energiei

+  Scoate bateriile între utilizări.  
Nu uita să păstrezi fiecare set de baterii în recipientul său de 
păstrare pentru a le utiliza împreună.

+ Redu volumul.

+ Potrivește setarea de Sleep (repaus).

+  Decuplează Bluetooth şi Wi-Fi când nu le folosești.

+ Evită uzura inutilă a motoarelor.

Indicatorul de alimentare slabă 
de la baterie
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Pornirea EV3 Brick
Pentru a porni EV3 Brick, apasă Center button (butonul centru). După 
ce apeși butonul, Brick Status Light (lumina de situaţie a cărămizii) 
trece în roşu şi se afişează Starting screen (ecranul de pornire).

Când lumina trece în verde, EV3 Brick este pregătită.

Pentru a opri cărămida EV3, apasă Back button (butonul înapoi) 
până vezi ecranul de oprire.

Abort (anulare) X va fi deja selectat. Utilizează Right button (butonul 
Dreapta) pentru a selecta semnul de validare Accept, apoi apasă 
butonul Centru pentru OK. EV3 Brick este acum oprită. Dacă apeşi 
OK în timp ce este selectat X, vei reveni la ecranul Run Recent 
(Rulate refent).

EV3 Brick (cărămidă EV3)

Starting screen

Shut Down screen  
(ecranul de oprire)
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EV3 Motors (motoarele EV3)

Large Motor (Motorul mare)
Large Motor este un motor "inteligent" puternic. Are un senzor de 
rotaţie integrat cu rezoluţie de 1 grad pentru un control precis. Large 
Motor este optimizat pentru a fi baza de acţionare a roboţilor tăi.

Prin utilizarea blocului de programare Move Steering (dirijarea 
mișcării) sau Move Tank (rezervorul de mișcări) în software-ul EV3, 
Large Motors (motoarele mari) vor coordona acţiunea simultan.

Medium Motor (motorul mediu)
Și Medium Motor include un Rotation Sensor (senzor de rotaţie) 
integrat (cu rezoluţie de 1 grad), dar este mai mic și mai ușor decât 
Large Motor. Asta înseamnă că poate reacţiona mai rapid decât 
motorul mare.

Large Motor poate fi programat pentru a se cupla sau decupla, 
pentru a-și controla nivelul de putere, sau pentru a funcţiona un 
anumit timp sau un anumit număr de rotaţii.

Comparaţie între cele două motoare:

+  Motorul mare funcţionează la 160–170 rpm, cu un cuplu de 
funcţionare de 20 Ncm şi un cuplu de antrenare de 40 Ncm 
(mai lent, dar mai puternic).

+  Motorul mediu funcţionează la 240–250 rpm, cu un cuplu de 
funcţionare de 8 Ncm şi un cuplu de antrenare de 12 Ncm  
(mai rapid, dar mai puţin puternic).

+ Ambele motoare sunt compatibile Auto ID.

Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea Rotation Sensor la 
programare, vezi Using the Motor Rotation Sensor (utilizarea 
senzorului de rotaţie al motorului) la EV3 Software Help (asistenţă 
pentru software-ul EV3).

Large Motor  
(Motorul mare)

Medium Motor  
(motorul mediu)
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Color Sensor (senzor de culoare)
Color Sensor este un senzor digital care poate detecta culoarea sau 
intensitatea luminii care pătrunde prin fereastra mică de pe faţa 
senzorului. Acest senzor poate fi utilizat în trei moduri diferite: Color 
Mode (mod de culoare), Reflected Light Intensity Mode (modul de 
intensitate a luminii reflectate), şi Ambient Light Intensity Mode 
(modul de intensitate a luminii mediului înconjurător).

În Color Mode (mod de culoare) Color Sensor recunoaşte şapte 
culori—negru, albastru, verde, galben, roşu, alb, şi maro—plus lipsa 
culorii. Această capacitate de a diferenţia între culori înseamnă că 
robotul poate fi programat pentru a sorta bile sau blocuri colorate, 
pentru a spune numele culorilor detectate, sau pentru a opri acţiunea 
când vede roşu.

În Reflected Light Intensity Mode (modul de intensitate a luminii 
reflectate), Color Sensor măsoară intensitatea luminii reflectate de 
pe becul emiţător de lumină roşie. Senzorul utilizează o scală de la 
0 (foarte întunecat) la 100 (foarte luminos). Asta înseamnă că robotul 
poate fi programat pentru a se deplasa pe o suprafaţă albă până 
la detectarea unei linii negre, sau pentru a interpreta o cartelă de 
identificare cu cod de culoare.

În Ambient Light Intensity Mode (modul de intensitate a luminii 
mediului înconjurător), senzorul de culoare măsoară puterea luminii 
care pătrunde prin fereastră din mediul său înconjurător, precum 
lumina soarelui sau fasciculul de lumină al unei lanterne. Senzorul 
utilizează o scală de la 0 (foarte întunecat) la 100 (foarte luminos). 
Asta înseamnă că robotul poate fi programat pentru a declanșa un 
avertizor când soarele răsare dimineaţa, sau pentru a opri o acţiune 
dacă luminile se sting.

Rata de eșantionare a Color Sensor este de 1 kHz.

Pentru cea mai bună precizie, in Color Mode sau în Reflected Light 
Intensity Mode, senzorul trebuie ţinut la un unghi drept, aproape, 
dar fără să atingă suprafaţa examinată.

Pentru informaţii suplimentare, vezi Using the Color Sensor (utilizarea 
senzorului de culoare) la EV3 Software Help.

EV3 Sensors (senzori EV3)

Color Mode  
(mod de culoare)

Reflected Light Intensity Mode  
(modul de intensitate a luminii 

reflectate)

Ambient Light Intensity Mode
(modul de intensitate a luminii 

mediului înconjurător)

Color Sensor  
(senzor de culoare)
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Touch Sensor (senzor tactil)
Touch Sensor este un senzor analogic care poate detecta când butonul 
roşu al senzorului este pressed (apăsat) şi când este eliberat. Asta 
înseamnă că Touch Sensor poate fi programat pentru acţiune 
utilizând trei stări—apăsat, eliberat, sau lovit (apăsat și eliberat).

Utilizând semnalul de intrare de la Touch Sensor, un robot poate fi 
programat pentru a vedea lumea ca o persoană nevăzătoare, 
întinzând o mână şi reacţionând când atinge ceva (apăsat).

Poţi construi un robot cu un Touch Sensor apăsat de suprafaţa de sub 
el. Poţi apoi programa robotul să reacţioneze (Stop!), când este pe 
cale de a depăși marginea unei mese (când senzorul este eliberat).

Un robot de luptă poate fi programat să continue să-și împingă 
înainte adversarul până când acesta se retrage. Această pereche 
de acţiuni- apăsat, apoi eliberat - constituie acţiunea lovit.

Pentru informaţii suplimentare, vezi Using the Touch Sensor 
(utilizarea senzorului tactil) EV3 Software Help (asistenţă pentru 
software-ul EV3).

EV3 Sensors (senzori EV3)

Touch Sensor  
(senzor tactil)

Released  
(Eliberat)

Bumped  
(Lovit)

Pressed  
(Apăsat)



70cm / 27inch

200cm / 79inch

70 cm/27 inci

200 cm/79 inci
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Infrared Sensor and  
Remote Infrared Beacon  
(Senzori de infraroșii și  
Emiţător de infraroşii de la distanţă)
Infrared Sensor este un senzor digital care poate detecta lumina 
infraroşie reflectată de pe obiectele solide. Poate detecta și semnalele 
de lumină infraroșie trimise de la Remote Infrared Beacon.

Senzorul de infraroşii poate fi utilizat în trei moduri diferite: Proximity 
Mode (modul de proximitate), Beacon Mode (modul emiţător) şi 
Remote Mode (modul telecomandă).

Proximity Mode (Modul de proximitate)

În Proximity Mode, Infrared Sensor utilizează undele de lumină 
reflectate de pe un obiect pentru a estima distanţa dintre senzor şi 
acel obiect. Acesta indică distanţa utilizând valori între 0 (foarte 
aproape) și 100 (departe), nu ca un număr specific de centimetri 
sau inci. Senzorul poate detecta obiecte până la distanţa de 70 cm, 
în funcţie de dimensiunea şi forma obiectului.

Pentru informaţii suplimentare, vezi Using the Infrared Sensor 
Proximity Mode (utilizarea modului de proximitate cu senzorul de 
infraroşii) în EV3 Help files (fişierele de asistenţă EV3).

Beacon Mode (Modul emițător)

Alege unul dintre cele patru canale ale Remote Infrared Beacon din 
selectorul roşu de canale. Infrared Sensor va detecta un semnal de 
emiţător care se potrivește cu canalul pe care-l specifici în programul 
tău, la o distanţă până la circa 200 cm în direcţia spre care este 
îndreptat.

După detectare, senzorul poate estima direcţia generală (devierea) 
şi distanţa (proximitatea) până la beacon (emiţător). Cu aceste 
informaţii poţi programa un robot să se joace de-a v-aţi ascunselea, 
utilizând Remote Infrared Beacon drept ţintă a căutării. Devierea 
este o valoare cuprinsă între -25 şi 25, 0 indicând că emiţătorul este 
direct în faţa Infrared Sensor. Proximitatea are valori între 0 şi 100.

Pentru informaţii suplimentare, vezi Using the Infrared Sensor 
Beacon Mode (utilizarea modului emiţător cu senzor de infraroşii) 
în EV3 Help files.

EV3 Sensors (senzori EV3)

Proximity Mode  
(Modul de proximitate)

Beacon Mode  
(Modul emiţător)

Infrared Sensor  
(Senzorul de infraroşii)
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Remote Infrared Beacon (emiţător de infraroşii de la distanţă) este 
un dispozitiv separat care poate fi portabil sau integrat într-un alt 
model LEGO®. El necesită două baterii alcaline AAA. Pentru a porni 
Remote Infrared Beacon, apasă pe butonul mare de Beacon Mode 
(mod emiţăto) de pe partea de sus a dispozitivului. Se va aprinde 
un LED verde indicator, indicând că dispozitivul este activ şi 
transmite continuu. O altă apăsare pe butonul de Beacon Mode îl 
va decupla (după o oră de inactivitate, emiţătorul se decuplează 
automat).

Remote Mode (Modul telecomandă)

Poţi utiliza Remote Infrared Beacon și ca remote control (telecomandă) 
pentru robot. În Remote Mode (modul telecomandă), Infrared Sensor 
(senzor de infraroşii) poate detecta care buton (sau combinaţie de 
butoane) de pe beacon (emiţător) este apăsat. Există un total de 
unsprezece combinaţii posibile de butoane:

 0 = Fără buton (şi Beacon Mode este oprit)
 1 = Butonul 1
 2 = Butonul 2
 3 = Butonul 3
 4 = Butonul 4
 5 = Butonul 1 şi butonul 3
 6 = Butonul 1 şi butonul 4
 7 = Butonul 2 şi butonul 3
 8 = Butonul 2 şi butonul 4
 9 = Beacon Mode este pornit
 10 = Butonul 1 şi butonul 2
 11 = Butonul 3 şi butonul 4

Pentru informaţii suplimentare, vezi Using the Infrared Sensor 
Remote Mode (utilizarea modului telecomandă al senzorului de 
infraroşii) în EV3 Help files (fişierele de asistenţă EV3).

EV3 Sensors (senzori EV3)

Remote Mode  
(Modul telecomandă)

Remote Infrared Beacon  
(emiţător de infraroşii  

de la distanţă)
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Connecting Sensors and Motors 
(conectarea senzorilor şi motoarelor)
Pentru a funcţiona, motors (motoarele) şi sensors (senzorii) trebuie 
conectaţi la EV3 Brick (cărămida EV3).

Cu ajutorul Connector Cables (cabluri de conectare) plate negre, 
leagă sensors la EV3 Brick utilizând porturile de intrare 1, 2, 3, şi 4.

Dacă creezi programe în timp ce EV3 Brick nu este conectată 
la calculator, software va atribui sensors la porturile prestabilite. 
Atribuirile prestabilite de porturi sunt:

+  Portul 1: Touch Sensor (senzor tactil)
+  Portul 2: Fără senzor
+  Portul 3: Color Sensor (senzor de culoare)
+  Portul 4: Infrared Sensor (senzor de infraroşii)

Când EV3 Brick este conectată la calculator în timp ce programezi, 
software-ul va identifica automat care port este utilizat pentru 
fiecare sensor sau motor.

Cu ajutorul cablurilor de conectare plate negre, leagă motoarele la 
EV3 Brick utilizând porturile de ieșire A, B, C și D.

Ca și în cazul senzorilor, când EV3 Brick nu este conectată când 
scrii un program, fiecare motor va fi atribuit la un port prestabilit. 
Porturile atribuite implicit sunt:

+  Portul A: Medium Motor (motor mediu)
+  Portul B şi C: Două Large Motors (motoare mari)
+  Portul D: Large Motor (motor mare)

Când EV3 Brick este conectată la calculator în timp ce programezi, 
software-ul va atribui automat portul corect în programele tale.

Conectarea tehnologiei EV3

Conectarea senzorilor

Conectarea motoarelor

NOTĂ:
Software-ul nu poate 

distinge între doi sau mai 
mulţi senzori sau 
motoare identice.
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Conectarea EV3 Brick (cărămidă EV3) 
la calculator
Conectează EV3 Brick la calculator cu cablul USB, sau fără cablu 
prin Bluetooth sau Wi-Fi.

Cablul USB

Cu ajutorul cablului introdu capătul Mini-USB în portul PC al EV3 
Brick (situat lângă portul D). Introdu capătul USB în calculator. 

Conexiunea prin cablu USB

Conectarea tehnologiei EV3
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Wireless—Bluetooth

În cazul în care calculatorul nu este activat pentru Bluetooth, vei 
avea nevoie de un dongle USB Bluetooth pentru calculator.

Efectuarea unei conexiuni Bluetooth la calculator
Înainte de a putea realiza o conexiune Bluetooth între EV3 Brick 
(cărămidă EV3) şi calculatorul care rulează EV3 Software (software-
ul EV3), va trebui să activezi Bluetooth pe EV3 Brick. Instrucţiuni 
pentru aceasta pot fi găsite la pagina 27.

După ce ai activat Bluetooth pe EV3 Brick, aceasta poate fi acum 
conectată la calculator şi EV3 Software.

 1. În primul rând, confirmă că ai EV3 Brick pornită.

 2.  Deschide un program nou sau unul existent în EV3 Software 
(vezi capitolul  EV3 Software de la pagina 31 pentru instrucţiunile 
corespunzătoare).

 3.  Mergi la Hardware Page (pagina de hardware) în partea din 
dreapta jos a ecranului—extinde fereastra dacă este minimizată 
(află mai mult despre pagina de hardware la pagina 38).

 4.  Execută clic pe eticheta Available Bricks (cărămizi disponibile). 
În cazul în care EV3 Brick nu este deja listată, execută clic pe 
butonul Refresh (actualizare) pentru a localiza EV3 Brick şi 
bifează caseta Bluetooth care apare.

 5.  Acceptă conexiunea la EV3 Brick manual, apoi introdu codul 
de acces şi apasă Center button (butonul Centru) pentru OK. 
Implicit este 1234. Repetă asta în EV3 Software.

 6.  Conexiunea este acum stabilită şi în partea din stânga sus a 
afișajului EV3 Brick apare un simbol „<>” (lângă pictograma 
Bluetooth) pentru a confirma conexiunea.

Pentru a deconecta EV3 Brick de calculator, execută clic pe butonul 
Disconnect (deconectare) de lângă butonul Refresh (actualizare) 
de pe Hardware Page.

Informaţii suplimentare despre setările Bluetooth la EV3 Brick pot 
fi găsite la pagina 27.

Conexiune wireless

Conectarea tehnologiei EV3
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NOTĂ:
EV3 Brick este 

compatibilă numai cu 
următoarele moduri de 

criptare a reţelei: 
Fără şi WPA2.

Wireless—Wi-Fi

Primul pas în conectarea la Wi-Fi este achiziţionarea unui dongle 
USB Wi-Fi. Pentru lista cu dongle-uri compatibile, mergi la site-ul web 
oficial LEGO® MINDSTORMS® (www.LEGO.com/mindstorms).

Pentru a începe configurarea, trebuie să ai acces la o reţea wireless, 
și să cunoști numele și parola reţelei.

Dacă EV3 Software (software-ul EV3) este deschis, închide-l şi 
introdu dongle-ul Wi-Fi în EV3 Brick utilizând portul USB gazdă.

Înainte de a putea conecta EV3 Brick (cărămidă EV3) la o reţea, va 
trebui să activezi Wi-Fi pe EV3 Brick. Instrucţiuni pentru aceasta pot fi 
găsite la pagina 29.

Ecranul de setări

Conectarea tehnologiei EV3

NOTĂ:
Din cauza limitărilor 

tastaturii, parola pentru reţea 
trebuie să fie compusă din numere, 
litere mari și litere mici. Nu vei putea 

utiliza anumite simboluri, precum 
semnul #, sau litere și simboluri 

care nu apar în alfabetul 
latin.
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Conectarea EV3 Brick (cărămidă EV3) la o reţea
După selectarea Wi-Fi pe ecranul de setări, utilizează butoanele Sus 
şi Jos pentru a selecta Connections (conexiuni) şi apasă Center 
button (butonul Centru) pentru OK. Acum, EV3 Brick va căuta şi va 
lista reţelele Wi-Fi disponibile.

Utilizând butoanele Sus şi Jos pentru navigare, găsește reţeaua ta 
pe listă. Când EV3 Brick nu este încă conectată la reţeaua ta 
(indicată de un semn de validare), selectează reţeaua ta utilizând 
Center button.

În caseta de dialog Network (reţea) care apare, selectează Connect 
(conectare) şi apasă OK cu Center button. Acum ţi se va cere să 
introduci tipul de criptare şi parola reţelei cu ajutorul butoanelor 
Stânga, Dreapta, Sus şi Jos pentru a naviga (aici contează dacă 
folosești litere mari sau mici).

După ca ai introdus parola corectă, apasă semnul de validare pentru 
OK. Vei fi acum conectat la reţea.

În cazul în care EV3 Brick nu găsește reţeaua ta în timpul căutării, 
reţeaua poate fi ascunsă. Pentru a te conecta la o reţea ascunsă, 
selectează „Add hidden” (adăugare ascuns). 

Ți se va cere apoi să introduci numele, tipul de criptare și parola 
pentru reţeaua ascunsă pe care dorești să o adaugi (aici contează 
dacă folosești litere mari sau mici). După finalizare, EV3 Brick va fi 
conectată la reţeaua ascunsă iar reţeaua va fi inclusă în lista reţelelor.

NOTĂ:
După ce te-ai conectat 

la o reţea utilizându-i parola, 
EV3 Brick va reţine parola pentru 

viitoarele conexiuni. Reţelele 
cunoscute sunt indicate în 

listă cu un asterisc "*".

Lista reţelelor Conectarea la reţea

Parola reţelei Adăugarea reţelei ascunse

Conectarea tehnologiei EV3
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Efectuarea unei conexiuni Wi-Fi de la calculator la EV3 Brick 
(cărămidă EV3)
Cu ajutorul cablului USB, conectează EV3 Brick la calculator.

Deschide un program al EV3 Software (software-ul EV3). Accesează 
instrumentul Wireless Setup (configurare wireless) în Hardware Page 
(pagina hardware) (din partea din dreapta jos a ecranului), sau 
selectează Wireless Setup (configurare wireless) din meniul Tools 
(instrumente).

Calculatorul va afişa reţelele pe care le detectează.

Selectează reţeaua la care dorești să te conectezi şi execută clic 
pe „Connect” (conectare) pentru a configura conexiunea. Pentru a 
adăuga o reţea care nu-și difuzează numele reţelei (SSID), execută 
clic pe „Add” (adăugare).

Pentru a edita setările unei reţele configurate anterior, execută clic 
pe Edit (editare).

Execută clic pe OK pentru a stabili o conexiune Wi-Fi. După stabilirea 
conexiunii, poţi debranșa cablul USB.

Instrumentul de configurare wireless

Conectarea tehnologiei EV3
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EV3 Brick (cărămidă EV3) este centrul de comandă pentru a aduce 
la viaţă roboţii tăi. Cu ajutorul butoanelor Display (afișaj) şi Brick 
(cărămidă), EV3 Brick Interface conţine patru ecrane de bază care-
ţi oferă accesul la o paletă uluitoare de funcţii unice pentru EV3 
Brick. Aceasta poate fi ceva simplu precum pornirea şi oprirea unui 
program, sau complicat, precum scrierea însăși a programului.

Run Recent (Rulate recent)
Acest ecran este gol până începi să descarci şi să rulezi programe. 
Programele cel mai recent rulate vor fi afișate pe acest ecran. 
Programul din partea de sus a listei, care este selectat în mod 
implicit, este programul rulat cel mai recent.

File Navigation (Navigare fişiere)
Acesta este ecranul unde vei accesa și gestiona toate fișierele din 
EV3 Brick, inclusiv fișierele stocate pe o cartelă SD.

Fişierele sunt organizate în directoare de Project (proiect), care 
în plus faţă de fişierele de program efective, conţin şi sunete și 
imagini utilizate în fiecare proiect. În navigatorul de fișiere, fișierele 
pot fi mutate sau șterse. Programele create prin utilizarea aplicaţiilor 
program pentru cărămidă sunt stocate separat în  directorul 
BrkProg_SAVE.

EV3 Brick Interface (interfaţa cărămizii EV3)

Ecranul Rulate recent

Ecranul Navigare fişiere

Director deschis în  
Navigare fişiere
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Aplicaţii pentru cărămidă
EV3 Brick (cărămidă EV3) vine cu patru aplicaţii de cărămidă 
preinstalate şi gata de utilizare. În plus, în EV3 Software (software-
ul EV3) îţi poţi realiza și propriile aplicaţii. După descărcarea în 
cărămida EV3, aplicaţiile artizanale vor fi afişate aici.

Cele patru aplicaţii preinstalate sunt următoarele: 

Port View (vizualizare porturi)

Pe primul ecran în Port View, vei vedea dintr-o privire, care porturi au 
sensors (senzori) sau motors (motoare) atașate. Utilizează butoanele 
EV3 Brick pentru a naviga la unul dintre porturile ocupate şi vei 
vedea citirile curente primite de la sensor (senzor) sau motor. 
Atașează sensors și motors și experimentează cu diferite setări. 
Apasă Center button (butonul Centru) pentru a vedea sau modifica 
setările curente pentru motors și sensors atașaţi. Apasă Back button 
(butonul Înapoi) pentru a reveni la ecranul principal Brick Apps 
(aplicaţii pentru cărămidă).

Motor Control (controlul motorului) 

Controlează mișcarea înainte şi înapoi a oricărui motor conectat la 
unul dintre cele patru porturi de ieșire. Există două moduri diferite. 
În unul din moduri, poţi controla motoarele conectate la portul A 
(utilizând butoanele Sus și Jos) și la portul D (utilizând butoanele 
Stânga și Dreapta). În celălalt mod, controlezi motors conectate 
la portul B (utilizând butoanele Sus și Jos) și portul C (utilizând 
butoanele Stânga și Dreapta). Utilizează Center button pentru a 
comuta între cele două moduri. Apasă Back button pentru a reveni 
la ecranul principal Brick Apps.

EV3 Brick Interface (interfaţa cărămizii EV3)

Ecranul Aplicaţii pentru cărămidă

Aplicaţia Port View

Aplicaţia Controlul motorului
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IR Control (control IR)

Controlează mișcarea înainte şi înapoi a oricărui motor conectat 
la unul dintre cele patru porturi de ieșire utilizând Remote Infrared 
Beacon (emiţătorul de infraroşii de la distanţă) şi Infrared Sensor 
(senzorul de infraroşii) ca receptor (Infrared Sensor trebuie conectat 
la portul 4 în EV3 Brick (cărămidă EV3)). Există două moduri diferite. 
În unul din moduri, utilizezi canalele 1 şi 2 de pe Remote Infrared 
Beacon. Pe canalul 1 poţi controla motoarele conectate la portul 
B (utilizând butoanele 1 şi 2 de pe Remote Infrared Beacon) şi la 
portul C (utilizând butoanele 3 şi 4 de pe Remote Infrared Beacon). 
Pe canalul 2 poţi controla motoarele conectate la portul A (utilizând 
butoanele 1 şi 2) şi la portul D (utilizând butoanele 3 şi 4). În celălalt 
mod, poţi controla motors (motoare) în exact acelaşi mod prin 
utilizarea în schimb a canalelor 3 şi 4 de pe Remote Infrared Beacon. 
Utilizează Center button (butonul Centru) pentru a comuta între cele 
două moduri. Apasă Back button (butonul Înapoi) pentru a reveni la 
ecranul principal Brick Apps (aplicaţii pentru cărămidă).

EV3 Brick Interface (interfaţa cărămizii EV3)

Aplicaţia Controlul IR
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Brick Program (program pentru cărămidă)

EV3 Brick (cărămidă EV3) vine cu o aplicaţie de on-brick 
programming (programare pe cărămidă), similară software-
ului instalat pe calculatorul tău. Aceste instrucţiuni îţi furnizează 
informaţiile de bază de care ai nevoie pentru a începe.

Crearea unui program
Deschide Brick Program App (aplicaţia program pentru cărămidă).

Ecranul de pornire îţi furnizează un bloc de Start (pornire) şi unul de 
Loop (buclă), conectate printr-un Sequence Wire (fir de secvenţă). 
Linia verticală întreruptă Add Block (adăugare bloc) din mijloc indică 
faptul că poţi adăuga mai multe blocuri la programul tău. Apasă 
butonul Sus pentru a adăuga un nou bloc din Block Palette (paleta 
de blocuri).

În Bloc Palette, poţi alege blocul nou de adăugat navigând cu 
ajutorul butoanelor Stânga, Dreapta, Sus şi Jos. Navigând și mai 
în sus, vor apărea blocuri suplimentare. Navigând până la capăt 
în jos vei reveni la programul tău. În general, există două tipuri de 
blocuri—Action (acţiune) şi Wait (așteptare). Indicatorul Action Block 
(bloc de acţiune) este o săgeată mică în partea din dreapta sus a 
blocului. Indicatorul Wait Block (bloc de așteptare) este o clepsidră 
mică. În total există șase Action Blocks (blocuri de acţiune) diferite 
și unsprezece Wait Blocks (blocuri de așteptare) diferite dintre care 
poţi alege.

Când găsești blocul dorit, navighează la el şi apeși Center button 
(butonul Centru). Vei fi readus la programul tău.

În programul tău, poţi naviga între blocuri utilizând butoanele Stânga 
și Dreapta. Apasă Center button pentru a modifica setările blocului 
evidenţiat (întotdeauna blocul din mijlocul ecranului) sau pentru a 
adăuga un bloc nou când firul de secvenţă este evidenţiat şi linia 
Add Block este vizibilă.

Pe fiecare bloc de programare, poţi modifica o setare cu ajutorul 
butoanelor Sus și Down (jos). De exemplu, în Action block Move 
Steering (dirijarea mișcării), poţi schimba direcţia parcursului 
robotului tău. Când ai ales setarea dorită, apeși Center button.

EV3 Brick Interface (interfaţa cărămizii EV3)

Ecran de pornire Bloc Palette

Bloc Palette complet

Bloc nou adăugat Reglarea setării blocului
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Ştergerea blocurilor
Dacă dorești să ștergi un bloc dintr-un program, evidenţiază blocul 
pe care dorești să-l ștergi și apasă butonul Sus pentru a merge la 
Bloc Palette. 

În Bloc Palette, navighează la lada de gunoi din capătul din stânga 
şi apasă Center button (butonul Centru). Blocul este acum şters.

Run Program (rulare program)
Pentru a rula programul tău, utilizează butonul Stânga pentru a naviga 
la blocul Start (pornire) chiar de la începutul programului. Apasă 
Center button și programul tău va rula.

Save and Open Program (salvarea și deschiderea programului)
Pentru a salva programul tău, navighează la pictograma de salvare 
din capătul din stânga al programului. Când execuţi clic pe 
pictograma de salvare, ţi se va cere să dai un nume programului sau 
să accepţi numele implicit. După ce ai terminat, execută clic pe OK 
și programul tău este acum salvat în directorul BrkProg_SAVE care 
poate fi accesat de pe ecranul de Navigare fișiere (vezi pagina 21). 

Poţi deschide de asemenea orice program existent pentru EV3 
Brick (cărămidă EV3) executând clic pe pictograma de deschidere 
situat deasupra pictogramei de salvare. Utilizează butoanele Sus și 
Jos pentru a comuta între cele două pictograme.

EV3 Brick Interface (interfaţa cărămizii EV3)

Ştergerea blocurilor

Rularea programului

Salvarea programului
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Settings (Setări)
Acest ecran îţi va permite să vezi şi să reglezi diferite setări generale 
la EV3 Brick (cărămidă EV3).

Volume (Volum)

Pot exista situaţii în care vei dori să potrivești volumul sunetului care 
vine de la Speaker (difuzorul) EV3 Brick. Pentru a modifica volumul 
difuzorului, mergi la ecranul de setări. Ca meniu superior, Volume 
(volum) va fi deja evidenţiat. Apasă Center button (butonul Centru).

Utilizează butoanele Stânga și Dreapta pentru a modifica setarea 
volumului, care poate fi în intervalul de la 0% la 100%. Apasă Center 
button pentru a accepta. Asta te va readuce la ecranul de setări.

Sleep (repaus)

Pentru a modifica durata de inactivitate înainte de trecerea EV3 
Brick în modul de repaus, mergi la ecranul de setări şi navighează la 
meniul Sleep (repaus) cu ajutorul butonului Jos. Apasă Center button.

Utilizează butoanele Dreapta și Stânga pentru a selecta o durată 
mai mică sau mai mare, care poate fi în intervalul de la 2 minute la 
never (niciodată). Apasă butonul Centru pentru a accepta. Asta te 
va readuce la ecranul de setări.

EV3 Brick Interface (interfaţa cărămizii EV3)

Ecranul de setări

Reglarea volumului

Reglarea repausului
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Bluetooth

Aici este activat Bluetooth pe EV3 Brick (cărămidă EV3), şi poţi 
alege unele setări specifice de confidenţialitate şi Apple iOS. Aici 
te poţi de asemenea conecta la alte dispozitive Bluetooth precum 
o altă EV3 Brick.

Când selectezi Bluetooth pe pagina Settings (setări), sunt prezentate 
patru opţiuni —Connections (conexiuni), Visibility (vizibilitate), 
Bluetooth, și iPhone/iPad/iPod. Pentru a merge înapoi la ecranul 
principal de setări, apasă Down button (butonul Jos) până când 
semnul de validare din partea de jos a ecranului este evidenţiat, 
apoi apasă center button (butonul Centru) pentru OK.

Bluetooth
Aici activezi Bluetooth standard pe EV3 Brick. Cu ajutorul butoanelor 
Sus şi Jos, selectează cuvântul „Bluetooth”, apoi apasă  Center 
button pentru OK. În caseta Bluetooth va apare un semn de validare. 
Bluetooth este acum activat pe EV3 Brick, şi în partea din stânga 
sus a Display (afișaj) EV3 Brick va apare o pictogramă Bluetooth.

Notă: Această setare nu-ţi permite să te conectezi la un dispozitiv 
iOS. Pentru asta, trebuie să selectezi setările iPhone/iPad/iPod (vezi 
mai jos)!

Pentru a dezactiva Bluetooth, repetă procedura de mai sus, de data 
aceasta debifând caseta Bluetooth.

iPhone/iPad/iPod
Selectează această setare numai dacă dorești în mod specific să-
ţi conectezi EV3 Brick la un dispozitiv Apple iOS—iPhone, iPad şi 
iPod—cu ajutorul Bluetooth (asigură-te că Bluetooth este activat 
pe dispozitivul iOS).

Notă: Utilizarea acestei setări nu-ţi permite să comunici cu alte 
dispozitive Bluetooth, inclusiv calculatoare şi alte EV3 Brick!

Nu poţi opta pentru a activa simultan comunicarea Bluetooth 
standard şi Bluetooth pentru dispozitivele Apple iOS.

Pentru a activa şi dezactiva comunicarea Bluetooth pentru 
dispozitivele iOS, utilizează butoanele Sus şi Jos pentru a selecta 
„iPhone/iPad/iPod,” apoi apasă Center button pentru OK.

EV3 Brick Interface (interfaţa cărămizii EV3)

Activarea Bluetooth

NOTĂ:
Cărămida EV3 va rula 
mult mai eficient dacă 

dezactivezi setarea 
Bluetooth când nu 

o folosești.
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Connections (conexiuni)
Această opţiune îţi permite să descoperi și să alegi alte dispozitive 
Bluetooth disponibile (asigură-te că Bluetooth este activat). Dacă 
faci clic pe „Connections”, vei fi trecut la ecranul Favorites (preferate), 
unde dispozitivele de încredere sunt afişate şi identificate cu 
un semn de validare. Pentru dispozitivele de încredere nu sunt 
necesare coduri de acces. Cu ajutorul casetelor de validare poţi 
gestiona dispozitivele pe care le dorești ca preferate.

Dacă apoi execuţi clic pe „Search” (căutare), EV3 Brick (cărămidă 
EV3) va scana zona pentru toate dispozitivele emiţătoare Bluetooth 
detectabile—inclusiv alte EV3 Bricks. Dispozitivele preferate vor fi 
afișate cu un asterisc "*".

Utilizează butoanele Sus si Jos pentru a selecta dispozitivul de pe 
listă la care dorești să te conectezi. Apasă Center button (butonul 
Centru) pentru OK. Dacă alegi să te conectezi la un dispozitiv care 
nu este încă marcat ca preferat, ţi se va cere să introduci codul 
de acces pentru a stabili conexiunea. După ce dispozitivul celălalt 
verifică codul de acces, vei fi conectat automat la dispozitiv.

Visibility (vizibilitate)
Dacă este selectată setarea Visibility (vizibilitate), alte dispozitive 
Bluetooth (inclusiv alte EV3 Bricks) vor fi capabile să descopere și să 
se conecteze la EV3 Brick. Dacă Visibility este debifată, EV3 Brick nu 
va răspunde la comenzile de căutare de la alte dispozitive Bluetooth.

EV3 Brick Interface (interfaţa cărămizii EV3)

Lista preferatelor

Lista dispozitivelor
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EV3 Brick Interface (interfaţa cărămizii EV3)

Wi-Fi

De aici activezi comunicarea Wi-Fi pe EV3 Brick (cărămidă EV3) şi 
te conectezi la o reţea wireless. După selectarea Wi-Fi pe ecranul 
de setări, utilizează butoanele Sus şi Down (Jos) pentru a selecta 
cuvântul „WiFi” şi apasă Center button (butonul Centru) pentru OK. 
În caseta WiFi va apare un semn de validare. Wi-Fi este acum activat 
pe EV3 Brick, şi în partea din stânga sus a Display (afișaj) EV3 Brick 
va apare o pictogramă Wi-Fi.

Pentru a merge înapoi la ecranul principal de setări, apasă butonul 
Jos până când semnul de validare din partea de jos a ecranului 
este evidenţiat, apoi apasă Center button pentru OK.

Pentru informaţii despre modul în care conectezi EV3 Brick la o 
reţea wireless, vezi secţiunea Conectarea EV3 Brick la calculatorul 
tău de la pagina 18.

Brick Info (informaţii despre cărămidă)

Când ai nevoie să cunoști specificaţiile tehnice curente ale EV3 Brick, 
precum versiunea de hardware și firmware și sistemul de operare al 
EV3 Brick, acesta este locul unde vei găsi aceste informaţii. Aici poţi 
de asemenea afla câtă memorie liberă ai la dispoziţie.

Brick Info  
(informaţii despre cărămidă)

Activarea Wi-Fi



p. 30LEGO.com/mindstorms

LEGO, the LEGO logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks of the/
sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2013 The LEGO Group. 041329.

Software-ul eV3

Construirea roboţilor este distractivă, însă esenţa roboticii este 
să le dai viaţă, făcându-le să se miște și să îndeplinească sarcini. 
Vei constata că LEGO® MINDSTORMS® EV3 Software este o interfaţă 
de programare ușoară, intuitivă, şi pe bază de pictograme.

Instalarea software-ului

După ce ai confirmarea îndepliniri cerinţelor minime de sistem la 
calculatorul tău, ești gata pentru a instala software-ul. Închide toate 
celelalte programe, apoi execută dublu-clic pe fișierul de instalare 
din directorul aplicaţiei EV3 Software (software EV3). Va începe 
instalarea.

Cerinţe 
minime de 

sistem

Sisteme de operare:
+ Windows: Windows XP: (32 bit); Vista (32/64 bit), 

exclusiv Starter Edition; Windows 7 (32/64 bit); 
şi Windows 8 în modul desktop, exclusiv Starter Edition

—toate cu cele mai recente pachete de servicii
+ Macintosh: MacOS X v.10.6, 10.7, şi 10.8 (numai Intel)

— cu cele mai recente pachete de servicii

Cerinţe de sistem:
+ Procesor de 2 GHz sau mai bun

+ 2 GB de RAM sau mai mult
+ 2 GB de spaţiu disponibil pe hard-disc

+ afișaj XGA (1024*768)
+ 1 port USB disponibil

LEGO® MINDSTORMS® EV3 nu este 
compatibil cu tabletele sau cu anumite 

tipuri de netbook cu hardware 
care nu îndeplineşte cerinţele 

de mai sus.
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De fiecare dată când deschizi EV3 Software (software-ul EV3), vei 
începe automat în zona Lobby. Lobby uşurează localizarea şi lucrul 
cu software-ul şi-ţi oferă accesul la tot ce ai nevoie.

În anticameră vei găsi următoarele opţiuni și resurse:

 1.  Lobby Tab (eticheta anticameră)—Acest buton te readuce 
întotdeauna la Lobby.

 2.  Add Project (adăugare proiect)—Aici adaugi un proiect nou, 
astfel încât să poţi începe programarea robotului tău.

 3.  Robot Missions (misiunile robotului)—Aici poţi începe 
construirea şi programarea celor cinci modele principale.

 4.  Open Recent (deschise recent)—Poţi accesa uşor cele mai 
recente proiecte la care ai lucrat.

 5.  Quick Start (pornire rapidă)—Resurse de sprijin precum scurte 
videoclipuri introductive, EV3 User Guide (ghidul de utilizare EV3), 
şi Software Help (asistenţă penru software).

 6.  News (știri)—Mici relatări și ştiri scurte de la  
LEGO.com/mindstorms (Este necesară o conexiune la Internet).

 7.  More Robots (mai mulţi roboţi)—Accesul la construirea şi 
programarea mai multor modele (Este necesară o conexiune  
la Internet).

Lobby (anticamera)

Prezentarea anticamerei
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Când deschizi un program nou, se va crea automat un fișier de 
director de project (proiect). Toate programele, images (imaginile), 
sounds (sunetele), videos (videoclipuri), instrucţiunile, şi alte articole 
utilizate într-un project vor fi stocate automat în acest director de 
proiect. Acesta uşurează stocarea și partajarea project tău cu alţii.

Fiecare project va fi afişat sub forma unei etichete în partea de sus 
a ecranului. Dedesubt, vei vedea etichete pentru programele care 
aparţin project selectat. Poţi adăuga un project sau un program 
nou, executând clic pe butonul + din dreapta celorlalte etichete. 
Executarea de clic pe un X va închide eticheta.

Project Properties (proprietăţilor proiectului)

Dacă execuţi clic pe eticheta cu cheie de piuliţe de la capătul 
din stânga al etichetelor de program, vei fi dus la pagina Project 
Properties (proprietăţi proiect). Această pagină îţi oferă o prezentare 
ordonată a proiectului selectat în mod curent, inclusiv toate 
programele, images, sound (sunet), şi alte articole. Aici îţi poţi 
descrie proiectul cu text, imagini și video stabilind modul în care 
proiectul apare în Lobby (anticameră).

Proprietăţile și structura Project (proiect)

Etichetele Project (proiect)  
şi Program
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Proprietăţile afişate ale proiectului includ:

 1.  Project Description (descrierea proiectului)—Dă-i proiectului tău 
un titlu, descrie-l, şi introdu toate imaginile şi videoclipurile pe 
care doreşti să apară în Lobby (anticameră) când proiectul este 
previzualizat.

 2.  Project Content Overview (prezentarea conţinutului 
proiectului)—Aici găsești toate articolele incluse în proiect:  
de exemplu, programe, images (imagini), sounds (sunete), şi 
My Blocks (blocurile mele).

 3.  Daisy Chain Mode (modul de conectare în cascadă)—Această 
casetă de validare activează Daisy Chain Mode (modul de 
conectare în cascadă), astfel ca să poţi programa până la 
patru EV3 Bricks (cărămizi EV3) conectate.

 4.  Share (partajare)—Aici poţi partaja ușor proiectul tău pe  
LEGO.com/mindstorms (Este necesară o conexiune la Internet).

Proprietăţile și structura proiectului

Pagina Project Properties (proprietăţile proiectului)
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În EV3 Software Lobby (anticamera software-ului EV3), sunt 
prezentaţi cinci roboţi super: TRACK3R, SPIK3R, EV3RSTORM, 
R3PTAR și GRIPP3R. Acești roboţi au fost creaţi de proiectanţii 
LEGO® pentru a demonstra unele dintre modalităţile în care poţi 
construi și programa cu LEGO® MINDSTORMS® EV3. Execută clic pe 
oricare dintre roboţi și vei ajunge la Mission Overview (prezentarea 
misiunii) al respectivului robot. Missions (misiuni) sunt concepute 
pentru a te familiariza cu elementele esenţiale ale programării și 
pentru a cunoaște sistemul de hardware și de construcţie EV3.

Fiecare Mission (misiune) te ajută să construiești şi să programezi 
o parte a robotului. Începi cu prima Mission şi când o finalizezi 
treci la următoarea. Când ai finalizat toate Missions, robotul este 
construit şi gata pentru a primi comenzile tale. Toate Missions sunt 
structurate pe patru etape:

+ Objective (obiectiv)
+ Create (creeare)
+ Command (comandă)
+ Go (Start)!

Robot Missions (misiunile robotului)

Robot Missions (Misiunile robotului)
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Programează-ţi robotul pe interfaţa intuitivă de programare pe bază 
de pictograme. Trage şi plasează acţiunile dorite în fereastra de 
programare şi potriveşte-le ca să se încadreze în comportamentul 
robotului tău.

Interfaţa de programare EV3 constă din următoarele zone principale:

 1.  Programming Canvas (panoul de programare)—Aici îţi 
proiectezi programul.

 2.  Programming Palettes (paletele de programare)—Aici găsești 
elementele de construcţie pentru programul tău.

 3.  Hardware Page (pagina de hardware)—Aici stabileşti şi 
administrezi comunicarea cu EV3 Brick (cărămidă EV3) şi vezi 
ce motoare şi senzori sunt conectaţi, şi unde. De asemenea, aici 
îţi descarci programele pe EV3 Brick.

 4.  Content Editor (editorul de conţinut)—Un îndreptar digital 
integrat în software. Primești instrucţiuni sau îţi documentezi 
proiectul utilizând text, imagini și videoclipuri.

 5.  Programming Toolbar (bara de instrumente de programare)—
Aici cauţi instrumentele de bază pentru lucrul cu programul tău.

Programarea

Interfaţa de programare
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Programming Blocks and Palettes  
(Blocurile şi paletele de programare)
Toate programming blocks (blocurile de programare) utilizate pentru 
controlul robotului sunt plasate în Programming Palettes (paletele 
de programare) din partea de jos a Programming interface (interfaţă 
de programare) sub Programming Canvas (paleta de programare). 
Programming blocks (Blocurile de programare) sunt împărţite pe 
categorii conform tipului şi naturii, uşurând găsirea block (bloc) dorit.

Pentru a afla mai multe despre EV3 Programming interface (interfaţa 
de programare EV3) EV3 și pentru a vedea cum poţi începe primul 
tău program, vezi videoclipurile Getting Started (primii pași) și 
Software Overview (prezentarea software-ului) în secţiunea Quick 
Start (pornire rapidă) din Lobby (anticameră).

Poţi găsi de asemenea informaţii suplimentare despre modul de 
programare la EV3 Software Help (asistenţă pentru software-ul EV3).

Action Blocks (Blocurile de acţiuni)
(în ordine de la stânga la dreapta)
+  Medium Motor (motorul mediu)
+ Large Motor (motorul mare)
+  Move Steering (dirijarea mișcării)
+  Move Tank (rezervorul de mișcări)
+ Display (afișaj)
+ Sound (sunet)
+  Brick Status Light  

(lumina de situaţie a cărămizii)

Flow Blocks (blocurile de flux)
(în ordine de la stânga la dreapta)
+ Start (pornire)
+ Wait (așteptare)
+ Loop (buclă)
+ Switch (comutare)
+  Loop Interrupt (întrerupere buclă)

Sensor Blocks (blocurile de senzori)
(în ordine de la stânga la dreapta)
+  Brick Buttons (butoanele cărămizii)
+  Color Sensor (senzorul de culoare)
+  Infrared Sensor (senzorul de infraroşii)
+  Motor Rotation (rotirea motorului)
+ Timer (temporizator)
+ Touch Sensor (senzor tactil)
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Programming Blocks and Palettes  
(blocurile şi paletele de programare)
Data Blocks (blocuri de date)
(în ordine de la stânga la dreapta)
+ Variable (variabil)
+  Constant
+  Array Operations (operaţiuni 

matriceale)
+  Logic Operations (operaţiuni logice)
+ Math (matematice)
+ Round (rotunjiri)
+ Compare (comparare) 
+ Range (domeniu)
+  Text
+ Random (aleatoriu)

Advanced Blocks (blocuri avansate)
(în ordine de la stânga la dreapta)
+ File Access (acces la fişiere) 
+ Messaging (mesagerie)
+  Bluetooth Connection  

(conexiune Bluetooth)
+  Keep Awake  

(menţinere în stare activă)
+  Raw Sensor Value  

(valoare brută senzor)
+  Unregulated Motor  

(motor nedirijat)
+ Invert Motor  
(inversare motor)
+  Stop Program  

(oprire program)

My Blocks (blocurile mele)

Când folosești în mod repetat acelaşi 
segment de program în mai multe 
programe, este un prilej bun pentru 
a crea un My Block (blocul meu).  
După ce ai creat My Block meu poţi 
introduce pur și simplu acel bloc în 
viitoare programe din cadrul aceluiaşi 
project (proiect).



1

3

2

p. 38LEGO.com/mindstorms

LEGO, the LEGO logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks of the/
sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2013 The LEGO Group. 041329.

SOFTWARE-UL EV3

Hardware Page asigură o serie de informaţii despre EV3 Brick 
(cărămidă EV3). Este întotdeauna situată în colţul din dreapta jos 
când lucrezi cu programe şi poate fi minimizată la nevoie utilizând 
eticheta Expand/Collapse (extindere/minimizare). Chiar când este 
minimizat, controlerul paginii de hardware este vizibil, permiţându-
ţi să descarci programul sau să experimentezi.

Butoanele Hardware Page Controller (controlerului paginii de 
hardware) au următoarele funcţionalităţi:

 1. Download (descărcare)—Descarcă programul pe EV3 Brick.

 2.  Download and Run (descărcare şi rulare)—Descarcă programul 
pe EV3 Brick şi-l rulează imediat.

 3.  Download and Run Selected (descărcare şi rulare selectate)—
Descarcă numai blocurile evidenţiate pe EV3 Brick şi le rulează 
imediat.

Când o EV3 Brick este conectată la calculator, textul EV3 din 
fereastra mică de sus se va colora în roşu.

Hardware Page (pagina de hardware)

Hardware Page Controller
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Brick Information (informaţii despre cărămidă)

Eticheta Brick Information afişează informaţii importante despre EV3 
Brick (cărămidă EV3) conectată în mod curent, precum numele EV3 
Brick, battery level (nivelul materiei), firmaware version (versiunea 
firmware), connection type (tipul de conexiune), şi bara de memorie. 
Îţi permite accesul și la instrumentele pentru Memory Browser 
(browserul memoriei) şi Wireless Setup (configurare wireless).

Port View (vizualizare porturi)
Eticheta Port View prezintă informaţii despre senzorii şi motoarele 
conectate la EV3 Brick. Când EV3 Brick este conectată la calculator, 
această informaţie este identificată automat şi vei putea vedea 
valorile în direct. Când EV3 Brick nu este conectată, poţi totuși 
configura manual eticheta Port View. Selectează un port, apoi 
selectează sensor (senzor) sau motor corespunzător din listă.

Available Bricks (cărămizi disponibile)

Eticheta Available Bricks prezintă EV3 Bricks (cărămizile EV3) 
disponibile în mod curent pentru conectare. Ai posibilitatea de a 
alege care EV3 Brick dorești s-o conectezi și tipul de comunicare. 
Poţi de asemenea deconecta o conexiune existentă la o EV3 Brick.
 
Poţi găsi informaţii suplimentare despre utilizarea Hardware Page 
(pagina de hardware) la EV3 Software Help (asistenţă pentru 
software-ul EV3).

Hardware Page (pagina de hardware)

Eticheta Brick Information

Eticheta Port View

Eticheta Available Bricks
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Content Editor (editorul de conţinut) oferă utilizatorilor o modalitate 
convenabilă de documentare a scopului, procesului şi analizei 
proiectelor lor. Poţi include text, imagini, videoclipuri, efecte sonore, 
şi chiar instrucţiuni de construcţie. Content Editor este de asemenea 
locul unde conţinutul deja existent—de exemplu, Robot Missions 
(misiunile robotului)—sunt afişate şi utilizate.

Fiecare pagină poate fi personalizată cu diferite configuraţii și 
poţi efectua automat o serie de acţiuni, precum deschiderea unor 
anumite programe sau evidenţierea unui anumit bloc de programare.

Content Editor este plasat în colţul din dreapta sus al software-ului 
EV3 şi este disponibil ori de câte ori lucrezi la un proiect. Deschizi 
Content Editor utilizând butonul mare cu pictograma carte. După ce 
Content Editor s-a deschis, vei putea vedea oricare conţinut realizat 
pentru un proiect sau un program.

Editorul de conţinut constă din următoarele zone  
şi funcţii principale:

 1.  Open/Close (deschidere/închidere) Content Editor—Aici 
deschizi şi închizi Content Editor.

 2.  Edit/View Mode (modul de editare/vizualizare)—Îţi permite  
să-ţi vizualizezi sau să-ţi editezi paginile.

 3.  Page Navigation (navigare pagini)—Mergi la pagina următoare 
sau cea precedentă.

 4.  Page Title (titlul paginii)—Adaugi un titlu la pagina ta.

 5.  Page Area (spaţiul paginii)—Aici este prezentat şi editat 
conţinutul principal.

 6.  Icons (pictograme)—Selectezi tipul de conţinut pe care dorești 
să-l adaugi la spaţiul paginii.

 7.  Page Thumbnails (miniaturi de pagini)—Mergi la o anumită 
pagină utilizând imaginile miniaturale.

 8.  Add/Delete Page (adăugare/ștergere pagină)—Când adaugi  
o pagină, poţi alege dintre paisprezece șabloane diferite.

 9.  Page Setup (configurare pagină)—Realizezi setări speciale 
pentru fiecare pagină, precum formatul, acţiunea paginii,  
şi navigarea la pagina următoare.

Poţi găsi informaţii suplimentare despre utilizarea Content Editor 
la EV3 Software Help (asistenţă pentru software-ul EV3).

Content Editor (editorul de conţinut)

Content Editor (Editorul de conţinut)
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Software-ul eV3

În bara superioară a meniurilor EV3 Software (software-ul EV3) 
găsești un număr de mici Tools care pot adăuga funcţionalitate 
şi sprijin suplimentar EV3 Software experience (experienţei cu 
software-ul EV3).

Poţi afla mai mult despre instrumente la Help pentru software-ul EV3.

Sound Editor (editor audio)

Creează-ţi propriile efecte sonore sau personalizează unul din 
selecţia noastră de EV3 Sound files (fișiere audio EV3) oficiale. 
Sunetele pot fi apoi utilizate pentru programarea robotului prin 
utilizarea Sound Programming Block (bloc de programare a sunetelor).

Image Editor (editor de imagini)

Utilizează creativ EV3 Brick Display (afișajul cărămizii EV3) pentru 
proiectarea de imagini originale sau personalizarea unor imagini 
existente. Imaginile pot fi apoi utilizate pentru programarea robotului 
prin utilizarea Display Programming Block (bloc de programare a 
afișajului).

My Block Builder (constructorul meu de blocuri)

Uneori realizezi un miniprogram valoros pe care dorești să-l folosești 
imediat la un alt proiect sau program. My Block Builder te ajută să 
iei acest miniprogram şi să creezi un My Bloc unic unde poţi defini 
numele, pictograma, şi parametrii relevanţi pentru tine. My Blocks va 
fi arhivat automat în Programming Palette (paleta de programare) 
My Blocks. 

Firmware Update (actualizarea firmware-ului)

Periodic, firmware actualizat va deveni disponibil pentru EV3 Brick 
(cărămidă EV3). Îţi recomandăm să instalezi versiunile noi imediat 
ce devin disponibile. Acest instrument îţi spune dacă există o nouă 
versiune de firmware disponibilă și te ajută să o actualizezi pe EV3 
Brick.

Wireless Setup (configurare wireless)

Dacă dorești ca EV3 Software să comunice cu EV3 Brick prin Wi-
Fi, acest instrument te va ajuta să configurezi conexiunea wireless. 
Pentru asta, va trebui să achiziţionezi un dongle USB Wi-Fi pentru 
EV3 Brick şi să activezi comunicarea Wi-Fi la EV3 Brick.

Tools (instrumente)
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Software-ul eV3

Block Import (import blocuri)

Adaugi blocks (blocuri) noi la Programming Palettes (palete de 
programare). Acestea pot fi blocuri de programare (blocuri de 
programare) noi LEGO® sau blocks dezvoltate de alţi fabricanţi: de 
exemplu, în privinţa unui senzor de la o altă firmă. Aceste blocks 
trebuie mai întâi descărcate pe calculator—apoi le poţi importa în 
EV3 Software (software-ul EV3) cu ajutorul acestui instrument.

Memory Browser (browser memorie)

Este ușor să piezi șirul articolelor stocate pe EV3 Brick (cărămida 
EV3). Memory Browser oferă o analiză a utilizării memoriei din EV3 
Brick (inclusiv din cartela SD dacă ai introdus-o). Poţi utiliza Memory 
Browser pentru a transfera programe, sunete, grafică, și alte fişiere 
între EV3 Brick și un calculator, și pentru a copia și şterge fişiere 
care sunt deja în cărămida EV3.

Download as App (descărcare ca aplicaţie)

Utilizatorii avansaţi se pot bucura de provocarea de a crea aplicaţii 
pentru sarcini generice pe EV3 Brick. O aplicaţie pentru EV3 Brick 
este realizată ca un program normal EV3, dar când este descărcată 
pe EV3 Brick cu ajutorul acestui instrument, va apărea ca o aplicaţie 
nouă pe Brick Apps screen (ecranul aplicaţiilor pentru cărămidă), 
împreună cu aplicaţiile implicite, precum Brick Programming 
(programarea cărămizii) şi Port View.

Import Brick Program (import program pentru cărămidă)

Acest instrument îţi permite să imporţi un program realizat în Brick 
Program App (aplicaţia program pentru cărămidă) pe EV3 Brick 
în mediul de EV3 Software programming (programare a software-
ului EV3). Programul tău poate fi apoi rafinat mai departe, utilizând 
funcţionalitatea completă a EV3 Software (software EV3).

Tools (instrumente)
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Depanare

La Help (asistenţă) din bara superioară a meniurilor EV3 Software 
(software-ul EV3) vei accesa secţiunea de asistenţă. Secţiunea Help 
EV3 (asistenţă EV3) este o resursă cuprinzătoare şi structurată care 
asigură informaţii utile despre, şi îndrumare pentru întregul EV3 
Software, inclusiv modul optim de utilizare şi programare cu senzori 
şi motoare. Acesta este primul loc la care apelezi dacă ai nevoie 
de ajutor sau informaţii suplimentare despre modul de utilizare a 
EV3 Software.

Actualizările software-ului

La Help din bara superioară a meniurilor EV3 Software, poţi 
activa EV3 Software să caute automat actualizări pentru software. 
Executând clic pe Check for Software Updates (caută actualizări 
pentru software, va apare un semn de validare iar software-ul va 
căuta regulat actualizări (acest lucru necesită conexiune la Internet). 
Dacă este disponibilă o actualizare relevantă, vei fi anunţat de către 
software. Dacă dorești să instalezi această actualizare a software-
ului, vei fi dus la un site web de unde poţi descărca fișierul de 
actualizare. După descărcare, poţi instala actualizarea. Asigură-te 
că ai închis EV3 Software în timpul instalării.

EV3 Software Help (asistenţă pentru software-ul EV3)
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Depanare

NOTĂ:
Actualizarea  

firmware-ului va şterge 
toate fişierele şi proiectele 

existente în memoria  
EV3 Brick!

Firmware-ul este software-ul din interiorul EV3 Brick (cărămidă 
EV3). Fără firmware, EV3 Brick nu va funcţiona. Ocazional, LEGO 
Group poate lansa noi versiuni ale firmware-ului, adăugând funcţii 
îmbunătăţite sau reparând defecte de programare.

Pentru a actualiza firmware-ul, ai nevoie de o conexiune USB de la 
calculator la EV3 Brick. Calculatorul tău trebuie de asemenea să 
fie conectat la Internet.

 1. Pornește EV3 Brick şi conecteaz-o la calculator.

 2.  Selectează Firmware Update (actualizarea firmware-ului)în 
meniul Tools (instrumente).

 3.  Execută clic pe butonul Check (verificare) pentru a vedea dacă 
sunt disponibile noi actualizări de firmware..

 4.  Selectează cea mai recentă versiune de firmware din Available 
firmware files (fișierele firmware disponibile).

 5.  Dacă dorești să folosești o versiune firmware aflată pe 
calculatorul tău, utilizează butonul Browse (răsfoire) pentru a 
găsi şi selecta fişierul firmware-ului corect.

 6.  Execută clic pe butonul Download (descărcare) pentru a 
descărca noul firmware pentru EV3 Brick. Bara de evoluţie din 
partea de jos a casetei de dialog Firmware Update va prezenta 
desfăşurarea actualizării firmware-ului. După finalizare, EV3 Brick 
se va reporni.

Dacă dintr-un motiv anume EV3 Brick încetează să funcţioneze în 
timpul procesului de firmware update (actualizarea firmware-ului), 
va trebui să actualizezi manual firmware-ul după cum urmează (EV3 
Brick necesită totuși o conexiune USB la calculatorul tău):

 1.  Ține apăsat butoanele Back (înapoi), Center (centru), și Right 
(Dreapta) de pe EV3 Brick.

 2.  Când EV3 Brick reporneşte, eliberează Back button (butonul 
Înapoi).

 3.  Când ecranul spune „Updating” (actualizare), eliberează 
butonul Center şi Right şi execută clic pe butonul Download în 
instrumentul Firmware Update. Firmware-ul va fi descărcat pe 
cărămida EV3, care se va reporni.

Dacă actualizarea manuală a firmware-ului nu face EV3 Brick să 
funcţioneze de prima dată, repetă procesul de actualizare manuală.

Firmware Update (actualizarea firmware-ulu)

Instrumentul Firmware Update

NOTĂ:
Verifică bateriile 

EV3 Brick înainte de a 
repeta actualizările manuale 

ale firmware-ul. Problema 
se poate datora pur și 

simplu bateriilor 
epuizate!



p. 45LEGO.com/mindstorms

LEGO, the LEGO logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks of the/
sont des marques de commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2013 The LEGO Group. 041329.

Depanare

În cazul în care EV3 Brick încetează brusc să funcţioneze şi nu poate 
fi oprită în mod normal, va trebui să resetezi EV3 Brick. Resetarea 
EV3 Brick nu ştergere din memoria EV3 Brick fişierele şi proiectele 
existente de la sesiunile anterioare. Fişierele şi proiecte din sesiunea 
curentă vor fi pierdute.

 1. Asigură-te că ai EV3 Brick pornită.

 2.  Ține apăsate butoanele Back (înapoi), Center (centru), și Left 
(stânga) de pe EV3 Brick.

 3. Când ecranul devine alb, eliberează butonul Back.

 4.  Când ecranul spune „Starting” (pornire) eliberează butoanele 
Center şi Left.

Resetarea EV3 Brick (cărămidă EV3)

NOTĂ:
Verifică bateriile cărămizii 
EV3 înainte de a reinstala 
firmware-ul. Problemele se 

pot datora pur și simplu 
bateriilor epuizate!
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InformaţII utIle

Sound File List (Lista fișiere audio)

Animale Culori

Cat purr Black

Dog bark 1 Blue

Dog bark 2 Brown

Dog growl Green

Dog sniff Red

Dog whine White

Elephant call Yellow

Insect buzz 1

Insect buzz 2

Insect chirp

Snake hiss

Snake rattle

T-rex roar
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InformaţII utIle

Sound File List (Lista fișiere audio)

Comunicare Expresii

Bravo Boing

EV3 Boo

Fantastic Cheering

Game over Crunching

Go

Good job

Good

Crying

Fanfare

Goodbye Kung fu

Hello Laughing 1

Hi Laughing 2

LEGO Thank you Magic wand

MINDSTORMS Yes

Morning

No

Ouch

Shouting

Okay Smack

Okey-dokey Sneezing

Sorry Snoring

Uh-oh
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InformaţII utIle

Sound File List (Lista fișiere audio)

Informaţii Mecanic

Activate Air release

Analyze Airbrake

Backwards Backing alert

Color Blip 1

Detected

Down

Error alarm

Blip 2

Blip 3

Error Blip 4

Flashing Horn 1

Forward Horn 2

Left Turn Laser

Object Up

Right

Searching

Motor idle

Motor start

Start Motor stop

Stop Ratchet

Touch Sonar

Tick tack

Walk
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InformaţII utIle

Sound File List (Lista fișiere audio)

Mişcări Numere

Arm 1 Eight

Arm 2 Five

Arm 3 Four

Arm 4 Nine

Drop load

Lift load

Servo 1 One

Servo 2 Seven

Servo 3 Six

Servo 4 Speeding Ten

Slide load

Snap

Speed down Three

Speed idle Two

Speed up Zero
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InformaţII utIle

Sound File List (Lista fișiere audio)

Sistem

Click

Power down

Ready

Start up

Confirm

Connect

Download

General alert

Overpower
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InformaţII utIle

Image File List (Lista fișiere grafice)

Expresii Ochi

Big smile

Heart large

Heart small

Mouth 1 open

Mouth 1 shut

Mouth 2 open

Mouth 2 shut ZZZ

Sad

Sick

Smile

Swearing

Talking

Wink

Disappointed

Angry Dizzy

Awake Down

Black eye Evil

Bottom left Hurt

Bottom right Knocked out

Crazy 1 Love

Crazy 2

Up

Sleeping

Pinch right

TearMiddle left

Winking

Middle right

Tired leftNeutral

Tired middleNuclear

Tired rightPinch left

ToxicPinch middle
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InformaţII utIle

Image File List (Lista fișiere grafice)

INFORMAŢII LEGO

Accept

Backward

Decline

Forward

Left

No go

Question mark

Right

Stop 1

Stop 2

Thumbs down

Thumbs up

Warning

Color sensor

EV3 icon

EV3

Gyro sensor

IR beacon

IR sensor

Large motor

US sensor

LEGO

Medium motor

MINDSTORMS

Sound sensor

Temp. sensor

Touch sensor



Derulare
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InformaţII utIle

Image File List (Lista fișiere grafice)

Obiecte

Dial 2Bar 0

Dial 3Bar 1

Dial 4Bar 2

Dots 0Bar 3

Dots 1Bar 4

Dots 2Dial 0

Dots 3Dial 1 Timer 3

Hourglass 0 Timer 4

Hourglass 1 Water level 0

Hourglass 2 Water level 1

Timer 0 Water level 2

Timer 1 Water level 3

Timer 2

Bomb

Boom

Fire

Flowers

Forest

Light off

Light on

Lightning

Night

Pirate

Snow

Target
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InformaţII utIle

Image File List (Lista fișiere grafice)

Sistem

Accept 1

Accept 2

Alert

Box

Decline 1

Decline 2

Dot empty

Slider 1

Slider 8

Dot full

Slider 2EV3 small

Slider 3Busy 0

Slider 4Busy 1

Slider 5Play

Slider 6Slider 0

Slider 7
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InformaţII utIle

Imagini

Brick Program App - Assets List  
(Lista aplicaţiilor program pentru cărămidă)
Sunete

5. Accept

2. Pinch right

10. Pirate

1. Neutral

4. Hurt

6. Decline

7. Question mark

3. Awake

8. Warning

9. Stop 1

11. Boom

12. EV3 icon

1. Hello

3. Fanfare

5. Start

2. Goodbye

4. Error alarm

6. Stop

7. Object

9. Blip 3

11. Snap

8. Ouch

10. Arm 1

12. Laser



28x
4206482
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InformaţII utIle

Element List (Lista elementelor)

3x
4558797

3x
4547581

3x
4547582

3x
4558802

4x
4656205

4x
4173941

1x
6015596

1x
6015597

4x
4514554

3x
4666999

1x
4565452

1x
6031962

1x
4544143

8x
4188298

4x
4189936

2x
4128594

6x
4234429

14x
4175442

17x
4128598

4x
4173975

3x
4545430

6x
4185661

4x
4254606

9x
4227155

1x
4189131

3x
4513174

12x
4142865

10x
4140806

4x
4562805

6x
4657296

11x
4239601

38x
4514553

4x
6031821
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InformaţII utIle

2x
4246901

4x
4299389

4x
4184286

4x
4552347

12x
4142822

8x
4120017

6x
4142823

10x
6006140

4x
4248204

5x
4255563

4x
4141300

10x
4142135

4x
4522933

8x
4645732

6x
4495935

4x
4542573

4x
4128593

12x
4140327

12x
4111998

3x 
 
6028041

4x
4177430

2x
4177431

2x
4143187

2x
6044688

9x
370626

2x
4629921

6x
4184169

95x
4121715

1x
4558692

1x
6024109

1x
6024106
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InformaţII utIle

6x
4560175

2x
4538007

12x
4225033

1x
4211566

4x
4211888

4x
4211807

2x
4211553

6x
4211375

2x
4526985

2x
4630114

3x
4494222

4x
6013936

4x
4211758

1x
4502595

2x
4211510

22x
4211815

9x
4211639

2x
4211805

1x
4535768

2x
4539880

2x
4540797

2x
4514558

6x 
 
4499858

4x 
 
4560177

2x
4508553



25 cm / 10 in.

35 cm / 14 in.

50 cm / 20 in.
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InformaţII utIle

4x 
 
6024581

1x 
 
6024585

2x
6024583

1x
6036901

1x
6009996

1x
6008919

1x
6008472

1x
6009811

1x
6014051

2x
6009430

1x
6008577

iPad, iPhone şi iPod touch sunt mărci 
înregistrate ale Apple Inc., înregistrate 
în S.U.A., şi în alte ţări.
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iPhone 4S
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