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Robot?

I have a gift for you, 
it's a robot!

Robot has di�erent models. 
It's name is WeeeBot mini, 
you can use your phone to control it, 
or write a code to command it.

Yes! See,
 it looks like a Jeep car.

Really?

Of  course! 
Let's play with 
WeeeBot mini.

OK.

Aha, I thought all robots 
look like Transformers.

Tenho um presente 
para ti.

  É um 
  robô?

Sim! Um robô que 
parece um carro Jeep.

Ahh! Eu pensava que todos 
os robôs eram parecidos 

com os Transformers. 

Não, os robôs têm formas 
diferentes. O nome deste robô é 

WeeeBot mini. Podes controlá-lo com 
o teu telemóvel ou escrever um código 

para o programar a fazer 
alguma coisa. A sério?

Claro!
Vamos brincar 

com ele?
Sim!!!

WeeeBot mini



Coding
Please visit website www.weeemake.com, select Download to download 
graphical programming sotware WeeeCode. Drag and drop coding 
blocks, put them together to create program. You can control WeeeBot 
mini by uploading program to WeeeCode mini through USB cable.
System: Mac OS / Windows

Play with WeeeBot mini

WeeeCode is a graphical programming software that developed by 
WEEEMAKE on the basis of Scratch 3.0. It supports graphical programming as 
well as Arduino IDE code.

In Weeecode, you only need to drag and drop the code modules to create lots 
of programs and showcases. WeeeCode supports WeeeBot perfectly.

Windows Mac

APP Control
Download WeeeMake APP on App store or Google Play, open and 
start control WeeeBot mini. 
System: IOS / Android

Connection:
Turn on the power of WeeeBot mini, open bluetooth of your smart 
device, and then open WeeeMake APP. Put your smart device near 
the WeeeBot mini, APP will enter control page once bluetooth 
connected. 

Brincar com o WeeeBot mini

APP para controlo
Faz o download da aplicação WeeeMake na App store ou no Google Play. 
Depois, abre a aplicação e já vais poder controlar o teu WeeeBot mini.
Disponível para IOS e Android.

Conexão
Liga o teu WeeeBot mini no botão power, ativa o Bluetooth do teu telemóvel 
e abre a aplicação WeeeMake. Coloca o teu telemóvel perto do WeeeBot mini 
para que eles se consigam conectar. 

Códigos
Podes fazer o download do software WeeeCode acedendo à página abcrobotica.
pt/weeecode. O WeeeCode é baseado no software Scratch 2.0 e é muito fácil de 
utilizar. Basta arrastar e largar blocos para compor um programa. Depois é só 
fazer o upload do programa para o WeeeBot mini através do cabo USB.
Disponível para Mac OS e Windows.
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Ok, 
no problem.

Hey, 
grab you robot.
Let's have a race!

Run! 
Run!

Come on!

Aha, 
showtime!

Oops, it's stuck.

Sprint!

Controlar

Olha, vamos fazer 
uma corrida com os 

nossos robôs? Sim!

Vai!
Vai!

Anda lá.

Ups, está preso…

 Sprint.

Ahh, vai começar 
o espetáculo.



Frente Velocidade

Direita

Esquerda
Trás

Select manual mode, control the direction or speed of 

WeeeBot mini

Control

1. Take out IR Remote Control, insert CR2025 Button Cell

 (not included in package); 

2. Switch on ELF mini mainboard, turn on the robot, use IR remote 

controller to control WeeeBot mini；

3. IR remote control guide:

A bateria do contrologo remoto
é CR2025 (não incluída)

Modo círculos em 8

Modos de velocidade

Trás

Mudar a luz

Virar à esquerda

Modo manual

Virar à direita

Modo sprint

Modo seguidor 
de linhas

Frente

Modo contorno de obstáculos

Controlar

Selecione o modo manual para controlar a direção e a velocidade do 
WeeeBot mini. 

1. Retire o Comando de Controlo Remoto e insira a pilha CR2025 Button 
Cell (não incluída no kit).

2. Ligue o robô e utilize o controlo remoto para controlar o WeeeBot mini.

3. Guia do Comando de Controlo Remoto por Infravermelho

Frente Velocidade

Direita

Esquerda
Trás

Select manual mode, control the direction or speed of 

WeeeBot mini

Control

1. Take out IR Remote Control, insert CR2025 Button Cell

 (not included in package); 

2. Switch on ELF mini mainboard, turn on the robot, use IR remote 

controller to control WeeeBot mini；

3. IR remote control guide:

A bateria do contrologo remoto
é CR2025 (não incluída)

Modo círculos em 8

Modos de velocidade

Trás

Mudar a luz

Virar à esquerda

Modo manual

Virar à direita

Modo sprint

Modo seguidor 
de linhas

Frente

Modo contorno de obstáculos

Controlo de dispositivo

Manual Esquivar Rondar Cavalinho Sprint Círculos em 8 Luz Desenhar Carregar
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Let's race again, 
more challenge 
this time. 

I have a secret 
weapon this time. 

Oh, what a bad luck,
 it hits the obstacle. 

Speed up, speed up, 
my secret weapon.

It's time for obstacle 
avoidance mode. 

Wow, WeeeBot mini 
is awesome. Of course. 

Ok, 
anytime. 

Modo contorno de obstáculos

Ok, 
quando 

quiseres.

Desta vez, tenho 
uma arma secreta.   Vamos fazer uma  

partida outra vez,
mas agora com um 

percurso mais difícil. 

Mais depressa, 
mais depressa.

Que pouca sorte, 
acertou mesmo 

no obstáculo.

Está na hora de ativar 
o modo contorno 

de obstáculos. 

Wow, o WeeeBot mini 
é mesmo incrível! Claro que é.



Theory: IR module will transmit infrared signal to test whether 
obstacle is existed in front or not. If obstacle existed, infrared 
signal will be reflected to WeeeBot mini.

Obstacle-avoidance mode: WeeeBot mini keeps   detecting
whether obstacle is existed in front or not. If yes, WeeeBot mini 
will turn to avoid the obstacle. 

8 Circle Mode: WeeeBot mini will run a route like number 8. 

Obstacle-avoidance ModeModo contorno de obstáculos

Teoria: O Módulo Infravermelho transmite um sinal para testar se existe 
obstáculos à sua frente. Quando existem, é enviado um sinal de reflexo ao 
WeeeBot mini. 

Modo contorno de obstáculos: Neste modo, o WeeeBot mini ativa a 
capacidade de detetar obstáculos, de forma a conseguir evitá-los. 

Percuso em oito: O WeeeBot mini vai percorrer um percurso com a forma 
de um oito.  
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Besides avoiding obstacle, 
what else does 
WeeeBot mini can do?

What is 
line-following?

Shall we design 
a route for 
WeeeBot mini?

Line-following means 
the robot will run following 
a preset route. It's like a 
train running on railroad 
track, the train will not 
run out of track. 

Sure, let's do it. 

WeeeBot mini
can do a lot of things

let me show you
line-following. 

Para além de contornar 
obstáculos, o que é que o 
WeeeBot consegue fazer?

Modo seguidor de linha

Consegue fazer muitas 
coisas. Deixa-me mostrar-te 
o Modo Seguidor de Linha.

O que é isso?

O Modo Seguidor de 
Linha faz com que o WeeeBot 

mini consiga percorrer um 
trajeto definido por uma linha. É 
como acontece com o comboio: 

ele segue os carris, sem sair 
da linha.

Vamos desenhar 
uma rota para o 
WeeeBot mini?

Sim, vamos!



Theory: Different color will absorb different amount of infrared 
light. Line-following sensor will transmit infrared light, and detect 
transitions from light to darkness by measuring the amount of 
reflected infrared light.

Line-following Mode: Put WeeeBot mini on a black line map, it 
will move follow the black line. If the line-following sensor 
detected that WeeeBot mini deviated the black line route, robot 
will make a turn to go back the route. 

Line-following map:  1. Use line-following map in package 
                                          2. Use black tape to make your own map. 

Line-following Mode

light. Line-following sensor will transmit infrared light, and detect 
transitions from light to darkness by measuring the amount of 
reflected infrared light.

light. Line-following sensor will transmit infrared light, and detect 
transitions from light to darkness by measuring the amount of 

Line-following map:  1. Use line-following map in package 

will make a turn to go back the route. 

Black adhesive tape

Line-following map

Modo seguidor de linha

Teoria: Diferentes cores absorevem diferentes quantidades de luz 
infravermelha. O sensor seguidor de linha deteta as transições de luz para 
escuridão, medindo a luz infravermelha refletida. 

Modo seguidor de linha: Coloca o WeeeBot mini num mapa com um 
percurso a linha preta. O robô vai seguir a linha preta sempre. Quando ela 
acabar, ele volta para trás.

Mapa: Utiliza o mapa que vem junto com o WeeeBot mini ou faz o teu 
próprio mapa com uma fita preta.

Fita adesiva preta

Mapa modo seguidor de linha
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Hey little man, 
what happened?

You can use your 
WeeeBot mini.

Use the "Draw" 
mode to show 
your best wishes. 

Thank you! Happy birthday!

My friend's birthday 
is coming, I want to 
say happy birthday to 
her in a special way.

Modo desenho

Olá pequenote. 
O que se passa? A minha amiga está 

quase a fazer anos e eu 
queria desejar-lhe um 

feliz aniversário de forma 
especial. 

Hum… Podes 
utilizar o teu 

WeeeBot mini!

Com o modo 
desenho podes 

desenhar o 
que quiseres.

Feliz 
aniversário. Obrigada!



Theory: The LED matrix panel is consist of many LED bulbs, by 
turning on or off each bulb we can control the panel to display. 

Draw Mode: By touching bulbs on screen to turn on/off LED 
bulbs. 

Create Emoji: use Draw mode to draw emoji on LED marix panel. 

Draw

Draw Mode: By touching bulbs on screen to turn on/off LED 
bulbs. bulbs. 

By touching bulbs on screen to turn on/off LED 

Pleasure Anger

Sorrow Happiness

Modo desenho

Teoria: A Matriz de LED é composta por vários LEDs. Ao ligar ou desligar 
cada um deles, podemos controlar o que o Display mostra.

Modo desenho: Toca no ecrã do teu telemóvel para ligar ou desligar os LEDs.

Cria emojis: Usa este modo para desenhar vários emojis do Display de LEDs.

Prazer Raiva

Tristeza Felicidade
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Easy, 
we can code to 
make it happen.

Great,
I will learn 
coding, too!

You can communicate 
with robot through 
coding. 

Open WeeeCode,
find the coding block 
of RGB LED. Drag and
drop those blocks to 
make a program.

Once you create the 
program, upload it to 
WeeeBot mini, 
and then it will follow 
your command. 

Wow, cool!

See!

I want to make 
WeeeBot mini's lights

flashing like the 
real car lights!

TM

Modo flash

Quero pôr as luzes do 
WeeeBot mini a piscar 

como as luzes dos 
carros reais. 

Fácil! Podemos 
usar linguagem de 

programação 
para fazer isso.

Abre o WeeeCode, 
encontra o bloco do 

LED RGB e arrasta-o 
para fazer o programa.

Quando tiveres 
concluído o programa, 

faz o upload para o 
WeeeBot mini e ele 
vai seguir as tuas 

indicações.

Estás a ver?!

Wow, que fixe!

Podes comunicar 
com o teu robô através

da programação.
Boa, assim 

aprendo a programar 
também!



Mac

Software Introduction: The software user interface is consist of 
coding block zone and code zone. In coding block zone, same 
category coding blocks will be mark  in same color. Coding blocks to 
control robot is in category WeeeBot mini, drag and drop coding block 
to code zone can create program. 

LED Car Light: Find the coding block to control LED in WeeeBot 
mini category

Select the port for Led module, default port is Port B. 

Coding: Drag coding blocks to code zone and pile up to write programs. 

Upload: Connect USB cable, click "Arduino". 

Click upload button

Once you see "upload successfully", means the program is 
uploaded to WeeeBot mini. Turn on the power switch, Led car 
lights will be flashing. 

Flash

Coding Block Zone Code Zone

WeeeBot mini 
Category

Select the Led to control.

Select turn on or turn off Led. 

Find coding block "forever" 
and "wait 1 secs" in control 
category, write a program to 
keep flashing car light Led. 

Drag coding block "forever" behind "when 
program begin", when you see a shadow means 
those blocks can be connected. 

Drag coding block "when program begin" 
to code zone as the trigger condition. 

Drag

USB Port

Modo flash

Introdução ao software: A interface do software consiste numa zona de 
vários blocos de códigos e na zona de códigos. Na zona de blocos de códigos, 
os blocos com as mesmas categorias estão marcados na mesma cor. É só 
arrastá-los para a zona de códigos para criar um programa e controlar o 
robô.

LED Car Light: Encontra o bloco para controlar os LEDs na categoria 
WeeeBot mini. 

A mensagem “upload successfully” significa que o programa foi transferido com 
sucesso para o WeeeBot mini. Liga o interruptor de energia e vais ver que as luzes 
do carro vão piscar.

Zona de blocos de códigos 

Categoria WeeeBot mini

Zona de códigos

Seleciona “ON“ e “OFF“ para 
contolar o LED.

Seleciona a porta para o módulo LED.
Seleciona o LED que queres controlar.

Arrasta

Arrasta os blocos de código para 
a zona de criação de códigos

Codificar: Arrasta os blocos para a zona de código e acumula-os para escrever programas.

  Carregamento com sucesso

Clica no botão carregar
Porta USB

Carregar: Conecta o cabo USB, clica “Arduino”

Arrasta o bloco de código “forver“ para trás do bloco 
“when the program begin”. Se aparecer uma sombra, 
quer dizer  que os blocos podem ser conectados.

Encontra o bloco “forever“ e o 
bloco “wait 1 secs“ na categoria 
“controlo“ e cria um programa para 
manter as luzes do carro a piscar.
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Do you know 
how many colors 
in rainbow?

Come on, 
see the rainbow!

      Good. Rainbows are an arc of 
color that appears in the sky after 

certain weather conditions. Water in 
the air acts as a prism, splitting 

sunlight into its component colors 
and reflecting those colors 
back to the viewer. Colors 

can also be mixed and turn 
to a new color. 

Seven colors. 
Red, orange, 
yellow, green, blue, 
indigo, and violet. 

So if I mix red and 
blue, what color 
would it be?

Let's find out 
by coding. 

TM

Modo luzes arco-íris

Sabes quantas cores 
existem num arco-íris?

Então, olha para 
o arco-íris.

Exatamente. Os arco-
íris são arcos de cores que 

aparecem no céu depois de certas 
condições atmosféricas. A água no ar 
funciona como um prisma, dividindo a 
luz solar em cores e refletindo essas 

cores de volta para quem está a 
ver. As cores também podem 

ser misturadas e passar 
para uma nova cor.

Sete cores: vermelho, 
cor-de-laranja, amarelo, 
verde, azul, azul-escuro 

e violeta.

Vamos descobrir 
programando o 
WeeeBot mini.

Então se eu misturar 
azul e vermelho, que 

cor fica?



Try to change the value of red, green, blue and observe the light color.

Theory: RGB color model is an additive color model in which red, 
green and blue light are added together in various ways to reproduce 
a broad array of colors. The name of the model comes from the 
initials of the three additive primary colors, red, green, and blue.

RGB LED: Find the coding block to control RGB LED in category 
WeeeBot mini. 

Coding: change the value of red and blue in RGB LED coding block, 
observe the light color. 

Reference Program: car light will change to red, orange, yellow, 
green, blue, indigo, and violet in turn. 

Rainbow Color Light

Select the RGB LED to control.

Red

Orange

Yellow

Green

Indigo

Blue

Violet

Change the value to show different color.

Select the port of RGB module, 
the default port is Port B.

Modo luzes arco-íris

Teoria: O RGB é um modelo de cor no qual as cores vermelha, verde e azul 
são misturas, produzindo muitas cores diferentes. O nome RGB nasceu 
precisamente da mistura dessas três cores: Red (vermelho), Green (verde) e 
Blue (azul).

LED RGB: Encontra o bloco de código para controlar o LED RGB na categoria 
WeeeBot mini. 

Codificação: Altera o valor do vermelho e azul e observa a cor da luz. 

Programa de referência: a luz do carro muda para vermelho, cor-de-laranja, 
amarelo, verde, azul, azul escuro e violeta.

Seleciona a porta do módulo RGB. Seleciona o LED RGB.

Altera o valor para aparecem cores diferentes.

Experimenta mudar o valor do vermelho, verde e azul e vê que cor fica.

Vermelho

Cor-de-laranja

Amarelo

Verde

Azul escuro

Azul

Violeta
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Do you know how 
a guitar make sound?

Correct, you are so 
clever.Watch your life 
carefully, you will find 
out a lot of secrets. 

When I play guitar, 
the string is vibrating 
quickly. Does guitar 
make sound by 
string's vibration?

WeeeBot mini can 
play song through 
coding, too.

Amazing, 
let's have a try. 

TM

Modo música

Sabes como é que a 
guitarra produz som?

Quando eu toco guitarra, 
as cordas vibram… Será 
que o som da guitarra 
é produzido através da 
vibração das cordas?

Exatamente, és tão 
inteligente. 

O WeeeBot mini 
também consegue 

produzir som.
Fixe. Vamos 

experimentar. 



Theory: Object vibration will make sound, once vibration stopped, 
sound will be disappeared. 

Buzzer: Find the coding block to control buzzer in category 
WeeeBot mini. 

Music Score:

Reference Program: Each coding block refers to one note in music score. 

Young Performer

Twinkle, Twinkle, Little Star

1=C 4
4⸺

1 1 5 5  6 6 5 -  4 4 3 3  2 2 1 -  5 5 4 4  3 3 2 -  

5 5 4 4  3 3 2 -  1 1 5 5  6 6 5 -  4 4 3 3  2 2 1 -  

You can change the beat of each note after finish coding. 

Pile up all blocks together. 

half beat~whole note stands for a unit time of music.

C~B stands for do~si, 3~5 stands for bass~high pitch, C4 is alto do. 

Twinkle, twinkle, little star,

Like a diamond in the sky.

How I wonder what you are!

Twinkle, twinkle, little star, How I wonder what you are!

Up above the world so high,

Time signature shows quarter beat for the song. 
The short line stands for a longer beat, 
in WeeeCode we adjust this note to half beat.

① ② ③

Modo música

Teoria: A vibração do objeto faz com ele produza som. Quando a vibração 
para, o som desaparece.

Buzzer: Encontra o bloco de código para controlar o buzzer na categoria 
WeeeBot mini.

Programa de referência: Cada bloco de Codificação refere-se a uma nota de 
uma partitura musical. 

C~B signfica do~si, 3~5 significa altura alta~baixa, C4 é também do.

“metade de batida“ e “batida inteira“ corresponde à unidade de tempo da música.

Podes mudar a batida de cada nota depois de terminares a codificação.

Brilha, brilha, lá no céu
Partitura musical:

Empilha todos os blocos.

Brilha, brilha, lá no céu | A estrelinha que nasceu | Logo outra surge ao lado

Fica o céu iluminado.      Brilha, brilha, lá no céu.      A estrelinha que nasceu.


