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INSTRUKCJA KALIBRACJI 

TRUETRUE 

 

 

 

 

 
  

 

Jeżeli Twój robot TRUETRUE nie działa 
prawidłowo, występują drobne odchylenia 
w poruszaniu się w linii prostej lub robot 
nie obraca się o pełne 90˚, możesz w prosty 
sposób usprawnić jego działanie 
wykonując kalibrację silnika. Poniższa 
instrukcja wyjaśnia krok po kroku jak 
przejść proces kalibracji. 
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Kalibrację robota można przeprowadzić w trzech prostych krokach 

1. Aktualizacja aplikacji 
2. Aktualizacja firmware 
3. Kalibracja silnika  

JAK TO ZROBIĆ? 
1. Aktualizacja aplikacji. 

 
Kalibrację silnika przeprowadza się za 
pomocą aplikacji TRUETRUE, którą 
można darmowo pobrać w sklepie 
Google Play lub iTunes i zainstalować na 
smartfonie lub tablecie  (patrz zdj. 1) 

 Należy upewnić się, że pobrana 
aplikacja jest zaktualizowana. Jeżeli 
aplikacja nie jest najnowszą dostępną, 
należy zaktualizować ją do najnowszej 
wersji.  

 

2. Aktualizacja firmware 
W grugim kroku należy przygotować 
robota TRUETRUE, którego chcemy 
zkalibrować oraz urządzenie, na 
którym mamy zainstalowaną 
aplikację TRUETRUE. 
 
 
Otwórz aplikację. W lewym dolnym 
rogu ekranu znajduje się przycisk do 
aktualizacji firmware, który należy 
przycisnąć (patrz zdj. 2) 

  

Zdj.1 

 

 

Zdj. 2 
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Włącz robota TRUETRUE i połącz go  
za pomocą Bluetooth z aplikacją, 
naciskając przycisk Bluetooth w prawym 
górnym rogu ekranu jak na zdj. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym momencie w aplikacji 
automatycznie rozpocznie się 
wyszukiwanie dostępnych urządzeń. 
Urządzenia wyświetlą się w oknie 
dialogowym jak na zdj. 4. Aby połączyć 
robota z aplikacją należy nacisnąć na jego 
nazwę w oknie dialogowym. 

  

Zdj. 3 

 

 Zdj. 4 
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Jeżeli robot zostanie poprawnie 
połączony za pomocą Bluetooth, 
kontrolka LED robota zapali się  
na niebiesko (zdj. 5a). Poprawne 
połączenie będzie również widoczne  
w aplikacji (zdj.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalibrację rozpoczynamy klikając  
w przycisk Firmware Update 
znajdujący się na środku ekranu zdj. 6 

  

Zdj. 5 

 

 

 

Zdj. 5a 

 

 

 Zdj. 6 
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Na ekranie pojawi się 
informacja, że aktualizacja 
firmware jest w trakcie 
przygotowania zdj.7,  
a następnie na ekranie 
pojawi się status 
aktualizacji wyrażony  
w procentach zdj. 8.   

       

 

 

 

 

 

 
Jeżeli aktualizacja firmware 
dobiegnie końca za ekranie 
pojawi się okno dialogowe 
jak na zdj. 9. Należy 
potwierdzić aktualizację, 
klikając przycisk „OK”. 
Robot zasygnalizuje 
wykonanie aktualizacji 
poprzez zmianę koloru 
kontrolki LED na biały  
(zdj. 10) 

 

 
 
 
 
 
Aktualizacja firmware zakończona. 

Zdj. 7 

 

 

Zdj. 8 

 

 

Zdj. 9 

 

 

Zdj. 10 
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3. Kalibracja silnika TRUETRUE 

Aby zkalibrować robota TRUETRUE należy 
otworzyć aplikację TRUETRUE, a następnie 
kliknąć w przycisk kalibracji znajdujący się w 
prawym dolnym rogu ekranu (patrz zdj. 11) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Następnie musimy połączyć robota z 
aplikacją za pomocą Bluetooth w ten sam 
sposób jak przy aktualizacji firmware (patrz 
zdj. 3,4). Jeżeli robot został poprawnie 
połączony z aplikacją, robt zasygnalizuje to 
zmieniając kolor kontrolki LED na niebieski,  
a także informacja o poprawnym połączeniu 
zostanie wyświetlona w aplikacji  
(patrz zdj. 5 i 5a).  

 

 

Po poprawnym połączeniu robota na 
ekranie, w środkowej części pojawi się 
przycisk do kalibracji silnika, który należy 
przycisnąć (patrz zdj. 12) 

  

Zdj. 11 

 

 
Zdj. 12 
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Na ekranie otworzy się okno dialogowe jak poniżej (zdj.13)

  

Ekran kalibracji podzieony jest na dwie części. 
Pierwszą cześć stanowi kalibracja silnika lewego  
i prawego oraz ustawienia odległości jednego ruchu 
robota w linii prostej. 

Gruga część ekranu to ustawienia dotyczące obrotów 
wykonywanych przez robota w lewo i w prawo. 
Wartości w obu częściach dla poszczegółnych 
elementów podlegających kalibracji, można zmeniać 
za pomocą strzałek w lewo i prawo (odpowiedni  
w lewą stronę zmniejszamy wartości, w prawo 
powiększamy). Wartością domyślną  
do przeprowadzania testu  w przypadku silnika lewgo 
i prawego jest zero, odległość użytkownik może 
ustawić dowolną. 

Aby sprawdzić czy robot porusza się w linii prostej należy umieścić go na 
dołączonej karcie do kalibracji. Do wykonania testu zostawiamy domyślne 
wartości zero (odległość ustawiamy dowolną, jednak zaleca się ustawienie  
na min. 115), a nastpnie naciskamy przycisk „Test” jak na zdj. 14 

Część do kalibracji silnika lewego i 
prawego 

Część do kalibracji obracania się 
robota: lewo/ prawo 

Zdj. 14 
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Jeżeli zauważymy, że robot nie porusza się poprawnie np. przy poruszaniu w linii 
prostej delikatnie odchyla się na prawą stronę, wówczas ustawiamy za pomocą 
strzałek odpowiednią wartość dla koła lewego (możemu również ustawiać 
wartości poniżej zera). Natomiast jeżeli robot odchyla się przy poruszaniu prosto 
w lewo, wówczas ustawiamy odpowiednią wartość dla koła prawego.  

Każdorazowo przy ustawieniu nowych wartości wykonujemy test celem 
sprawdzenia poprawności poruszania się robota. Czynność powtarzamy do 
uzyskania żądanego efektu. 

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku kalibracji obrotów robota TRUETRUE.  

Najpierw należy wykonać test z ustawionymi 
wartościami zero dla odpowiedniego koła 
(lewego i prawego). Jeżeli robot nie obraca się 
o pełne 90˚, wówczas należy ustawić 
odpowiednią wartość za pomocą strzałek, 
każdorazowo przeprowadzając test, aż do 
momentu uzyskania pożądanego efektu. 

Jeżeli robot po usawieniu odpowiednich dla 
użytkownika wartości i wykonaniu testów 
porusza się poprawnie, należy zapisać 
ustawienia klikając przycisk „Zapisz” (patrz 
zdj.15) 

Robot zasygnalizuje poprawne zapisanie 
ustawień za pomocą sygnału dźwiękowego  
i zmianą koloru kontrolki LED. 

 

Życzymy udanej pracy z robotem TRUETRUE! 

 

 

 

 

Zdj. 15 

 

 


