
MANUAL DE MONTAGEM



Todas as peças se encontram em painéis destacáveis, numerados. 

Para saber onde a peça está siga a indicação dos balões, neles haverá uma referência da 

letra do painel (A, B, C, etc...) e o número da peça (01, 02, 03, etc...). Caso a mesma possua 

lado, haverá a letra "E" para esquerda ou "D" para a direita. 

BEM VINDO AO MANUAL DE 
MONTAGEM DA CYBER ARANHA 

BOA MONTAGEM E DIVERSÃO! 



COMPONENTES DO KIT

Pilha AA (x6)

Placa A
PSAI Preto 
(3mm)

Placa B
PSAI Preto 
(3mm)

Placa C
PSAI Preto 
(3mm)

Placa D
PSAI Preto 
(3mm)

Placa E
PSAI Preto 
(3mm)

Placa F
PSAI Preto 
(3mm)

Placa G
Acrílico 
Amarelo 
(6mm)

Topo Cyber Aranha
PSAI Preto (3mm)

Motor 
Elétrico (x2)

Chave 
Gangorra (x1)

Suporte 
de Pilhas (x1)

Porca M3 (x4)

Espaçador (x4)

M3x6mm (x28)

M3x10mm (x8)

M3x16mm (x8)

M3x20mm (x4)

M3x25mm (x6)



MONTAGEM DOS BLOCOS MOTORES

RaiosRaios

Use as marcações 
de raios como guia 
para os parafusos.

Atenção durante
a montagem do
Motor Elétrico. 
Passar os fios
pela abertura
da peça E02.  

Bloco Motor
Placa E

Bloco Motor
Placa F

C02
E02

E01

M3x25mm(x3)

Repita o mesmo processo 
para as peças da placa F. 
Note que a peças são espelhadas. 
Assim os motores ficarão em lados 
opostos como na imagem abaixo:

Vamos começar a montagem dos blocos motores. 
Guarde as peças E03 para depois.



!

MONTAGEM DAS PATAS

M3x6mm (x2)

M3x6mm (x1) M3x10mm (x1)

!

Pata "E"

!

Pata "E"
Pronta!

(x4)

Pata "D"

(x4)

Pata "D"

DICA PARA 
MONTAGEM 
DAS PATAS:

Qual furo é passante 
e qual deles é rosqueado?
Observe que os furos 
rosqueados possuem um circulo.
Logo, furos com circulo são 
apertados e terão a função 
de porca.  

QUANDO FICAR 
EM DÚVIDA SOBRE;

 

Para este projeto, precisamos montar 
4 patas do lado "D" e 4 patas do lado "E".
Vamos mostrar abaixo a sequência para uma pata "E". 

!

!

Agora repita o processo até ter 4 patas "E".
Após isso, siga a mesma sequência para as patas "D".  
Note que elas serão espelhadas. Use as imagens 
a abaixo como referência para não se perder.   

A2E

B03

A1E

A04 A03
B02

!
Parafusos marcados com 
este símbolo devem ser 
montados com folga 
para permitir movimento.
Uma dica é; ao apertar 
o parafuso, voltar 1/4 de volta 
a chave, ou mais.  Dando assim 
a folga necessária.

ATENÇÃO



FINALIZANDO AS PATAS

Vire a Placa G com o texto para trás,
e a use como suporte de montagem
para a peça  . Texto (motor) deve 
ficar voltado oposto as patas.

Depois de parafusado, 
mova o conjunto gentilmente 
para os lados, destacando 
a peça          da placa G.

Repita este procedimento até termos 4 conjuntos.
Para que o robô fique simétrico, monte 2 conjuntos 
com a pata "E"  por cima, e 2 conjuntos com ela 
montando por baixo. Como ilustrado abaixo. 
Vamos usar uma de cada para a montagem 
nos motores. 

  
Pata "E"

Pata "D"

!

Atenção com 
a ordem dos braços, 
eles são montados 
intercalados. 

Braço da pata 
"E" por cima. (x2)

Braço da pata "E"
por baixo. (x2)

G01

L

O

G01

G01

M3x16mm



INSTALANDO PATAS NOS BLOCOS MOTORES 

baixo

cima

Bloco Motor 
Concluído

Agora, é só repetir 
esta montagem para 
o Bloco Motor Placa F.

Atenção que a peça  deve
ser usada na posição onde
o braço da pata está por cima.
Assim como o parafuso mais longo. 

E03 Ao virar o conjunto para fazer o outro

lado, veja que a peça  e o parafuso

longo mudarm de posição. Pois eles

acompanham sempre o lado mais alto.

E03

Bloco Motor
Placa E

M3x16mm

!

!

braço 
por cima

G02

G02

E03 M3x20mm
braço 
por cima

G02

E03

G02

M3x16mm

M3x20mm

!

!

G02

G02

E03

Virar a peça

DICA PARA MONTAGEM 
Muito cuidado com a posição das peças                           ,elas devem ser montadas, no eixo 
do motor, em direções opostas para que as patas funcionem. Um conjunto deve fica com 
o parafuso para cima e o outro para baixo, como na imagem acima. O eixo do motor não 
deve ultrapassar a peça        . Caso durante a montagem isso ocorra, empurre o eixo 
gentilmente com o auxílio de uma chave Philips, para mantê-lo faceado com a peça 

parafuso
G01

G01

G01

Repetir esta montagem 

de patas para o outro 

motor da placa F. 

LEMBRETE



INSTALANDO MOTORES NO CHASSI 

MONTAGEM DO COMPARTIMENTO DE PILHAS

Atravesse o encaixe do topo por toda extensão 
do bloco motor até que os encaixes travem. 
Use as duas mãos para apoiar as peças 
e pressionar com os dedos. 

Vista final de como as peças 
devem ficar após encaixadas. Bloco Motor

Placa F

Siga da mesma forma 
para o Bloco Motor F

Bloco Motor
Placa E

Topo
Cyber Aranha

Empurre 
para encaixar!

Encaixes
laterais

Compartimento de Pilhas
Pronto para instalação!

Atenção para 
a direção da peça  

 

D01

D01

C04

C03

C03



INSTALANDO COMPARTIMENTO DE PILHAS NO CHASSI

FECHAMENTO FRONTAL DO CHASSI 

 
 

Monte o compartimento de pilhas por
baixo da estrutura do chassi. A tampa 
deve estar voltada para trás e os  
4 encaixes casando com os da tampa.  

Feche e aperte
a porta.

Puxe
para encaixar!

Encaixes Assim deverá 
ficar seu projeto
após esta etapa! 

Fechamento 
concluído.

Posicione o 
chassi desta 
forma para facilitar 
o encaixe de

Pressione!

Empurre!

C01

C01

C01

C01

Monte a peça     nos encaixes indicados.
Porém você irá notar que a peça mostrará
resistência para descer até sua posição final.
Isso é normal, pois ela possui duas travas.
Assim, para montá-la, apoie o chassi
sobre uma mesa. Pressione para baixo
a peça        e depois empurre no sentido
dos encaixes. Uma vez na posição a
frente não soltará mais e o chassi ficará
rígido e estável.     

Puxe a estrutura para 
frente para encaixar 
os dentes no topo. 
Também feche a porta 
do porta pilhas. Isso vai 
ajudar a manter o chassi 
alinhado para a 
próxima etapa.



PARTE ELÉTRICA - FUNCIONAMENTO SIMPLIFICADO SEM CONTROLADORA 

Porta Pilhas

Fios
Porta Pilhas 

Fios
Motor F 

Fios
Motor E 

Destaque 
uma passagem
para montar
a chave.

Chave 
Gangorra
(Liga/Desliga)

Montagem
concluída.

DIAGRAMA ELÉTRICO
Siga este esquemático para fazer as ligações elétricas. A junção dos fios 
devem ser isoladas com fita isolante no final do processo para evitar curtos 
circuitos. Antes de juntar os fios dos motores, certifique que estão girando 
para o lado certo (se não, inverta os fios). Use as pilhas no porta pilha para 
testar os motores. Fixe os fios na chave antes de encaixá-la ao robô.

B01

B01

Antes de fecharmos o modelo com o peça       , vamos dar atenção a montagem da 
parte elétrica simplificada. Comece abrindo a tampa do compartimento de baterias, 
pegue o porta pilha que acompanha o kit e passe os fios por dentro da estrutura, como 
ilustrado. Certifique que os fios dos motores também estão passando pelas janelas 
laterais em direção ao painel central do robô. Na frente da Aranha, escolha uma 
passagem para ser removida e servir de alojamento para nossa chave Liga/Desliga.     

B01

Finalize a montagem com a peça
Ela possui 4 encaixes de pressão. 
Pressione com força usando os dedos.  



MONTAGEM PARA ELETRÔNICAS E CONTROLADORAS DIVERSAS 

Peça

Furos para montagem do
• Arduíno Uno / Vespa

Furos para montagem do
• Raspberry Pi A, B & Zero

Furos para montagem do
• Driver L298N

Espaçador (x4)

Porca M3 (x4)

Pressione para
encaixar.

Eletrônica Vespa

B01

B01

B01A peça         possui diversas furações para auxilar no seu 
projeto de robótica. Com as furações básicas já é possível 
montar tudo o que você precisa para controlar seu robô 
com movimentação independente dos motores. 

M3x6mm (x4)

O kit acompanha 4 espaçadores, porcas 
e parafusos. Vamos montá-los na posição 
da placa Vespa como exemplo.   

Pronto! Agora basta 
conectar os fios dos motores 
e bateria e boa diversão.


