
A. Pengenaan Umum

Baca dan pahami manual book ini secara seksama sebelum memainkan 
ichibot. Produk ini dapat dimainkan oleh semua orang dengan catatan sudah 
memahami tentang bahaya dalam bidang elektronika dan memahami cara 
penggunaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
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Pastikan memasang tidak terbalik, walaupun 
sudah dilengkapi dengan proteksi baterai tetapi 
disarankan untuk memasang baterai sesuai 
polaritas. Posisi (+) baterai disebelah luar robot 
dan polaritas (-) pada bagian dalam. 

1.

Hindarkan ichibot dari bahan yang bersifat cair dan peralatan yang 
mengandung logam agar tidak terjadi short circuit.

2.

Perhatikan tegangan baterai saat bermain ichibot, pastikan bermain pada 
tegangan 11.8 – 12.6 volt untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan 
settingan ichibot menjadi lebih akurat. Pengamatan tegangan baterai 
dapat menggunakan lippo checker.

3.

Disarankan melakukan pengisian daya baterai menggunakan charger 
yang original dan terpercaya. Gunakan mode balance pada charger agar 
baterai lebih awet, cell tidak mati dan tidak mudah menggelembung.

4.

B. Pengenalan Perangkat Keras
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A Tombol Reset
Untuk merestart robot.

B Tombol UPL (UP Left)
Memindahkan kursor keatas.

C Tombol DOWNL (Down Left)
Memindahkan kursor kebawah.

D Tombol OK
Masuk menu, masuk sub menu dan perintah OK,.

E Tombol UPR(UP Right)
Menambah nilai sebuah variabel, mengganti sebuah pilihan.

F Tombol DOWNR(Down Right)
Mengurangi nilai sebuah variabel, mengganti sebuah pilihan.

G Tombol CANCEL
Tombol kembali, Cancel, dan tombol untuk menjalankan robot.

H Saklar ON/OFF
Untuk menyalakan dan Mematikan robot.

C. Pengenalan Fungsi Tombol

Nyalakan robot hingga 
muncul tampilan seperti 
ini.

1

Tekan UPL atau DOWNL, maka 
kursor pada homescreen akan 
berpindah sesuai dengan 
arah tombol yang ditekan. 2

Letakan kursor pada 
kecepatan default 
(gambar disamping)

3

Tekan OK 1x maka robot akan 
masuk pada main menu. 
Setelah itu tekan DOWNL 
maka anda akan dapat 
melihat semua pilihan pada 
main menu.

4

Tekan CANCEL 
untuk kembali ke homescreen (tampilan 
awal robot dinyalakan). 5

D. Factory Reset

Factory reset adalah sebuah metode yang digunakan untuk membuat semua 
setting dan parameter robot kembali ke bawaan pabrik.

Matikan Robot
Tekan tombol UPL dan UPR secara bersamaan dan tahan (jangan dilepas)
Kemudian nyalakan robot

1.
2.

Langkah-langkah factory reset :

3. Tunggu hingga muncul tampilan seperti dikiri, jika 
sudah muncul maka lepas tombol UPL dan UPR.
Pilih SYSTEM. Tunggu hingga selesai.

4. Ulangi langkah 1 - 3 kemudian Pilih PLAN.
Tunggu hingga selesai.

E. Kalibrasi Sensor
Kalibrasi sensor adalah metode robot untuk mengenali warna lintasan (garis) 
secara otomatis.
1. Posisikan cursor robot pada CAL dan tekan OK.

2. Pilih Mode AUTO

3. Letakan robot tepat pada belakang garis horizontal 
(seperti pada ilustrasi di LCD). Kemudian pilih OK

4. Gerakan robot maju mundur secara manual dengan 
tangan (jangan diangkat) hingga seluruh 14 sensor 
melewati garis horizontal sebanyak 3 atau 4 kali. 
Kemudian pilih OK

5. Pilih sensitivitas sensor. Semakin tinggi nilai maka 
sensor akan mudah mendeteksi garis gelap dan 
sebaliknya. Standard sensitivitas yaitu 40 – 50%

6. Pilih memory penyimpanan calibrasi sensor. Secara 
standard penyimpanan calibrasi pada cal:0 
Kemudian klik OK

“Setelah melewati step diatas robot sudah dapat diangkat”

Cek kembali apakah hasil kalibrasi sudah berhasil atau belum. Caranya 
gerakan robot hingga sensor mengenai garis.
Pastikan jika sensor no1 terkena garis seharusnya bar sensor no 1 pada 
homescreen harus naik. 
Lakukan percobaan ini dari sensor no 1 hingga no 14.
Jika normal maka robot sudah dapat digunakan.
Jika tidak normal, coba ulangi langkah kalibrasi

F. Mulai Menjalankan Robot

Untuk tahap awal, jangan rubah apapun pada 
bagian homescreen kecuali nilai V. Buatlah 
lintasan sederhana berbentuk lingkaran 
menggunakan isolasi listrik hitam seperti 
gambar disamping :

Atur kecepatan (V) pada home screen menjadi 80. Letakan robot pada 
jalur kemudian tekan OKR (CANCEL) untuk menjalankan robot. Robot 
akan berjalan mengikuti jalur yang dibuat.
Angkat dan hentikan Robot dengan menekan tombol OK atau CANCEL 
atau RESTART.

1.

2.

Atur kecepatan (V) pada homescreen menjadi 110. Letakan robot pada 
jalur kemudian tekan OKR (CANCEL) untuk menjalankan robot dan robot 
akan mengikuti jalur yang dibuat dengan kecepatan yang lebih tinggi.

3.

Langkah percobaan :

“Pastikan gunakan V yang sesuai (tidak telalu kencang) untuk mendapatkan 
setting yang stabil. Disarankan untuk menggunakan V sesuai bawaan pabrik”
Info : Untuk menambah kecepatan kita akan menggunakan fitur SA yang ada 

pada index

G. Mulai Menjalankan Robot dengan Path Planning
Path Planning adalah perencanaan terhadap jalan yang akan dilalui oleh 
robot. Jalan yang akan dilalui oleh robot dipilih berdasarkan jalur tercepat, 
jalur sesuai ketentuan lomba atau jalur sesuai keinginan user.

Track dapat di download pada website :
www.ichibot.id/download
nama file “Track Latihan Basic Ichibot”

Tahap pertama yang pelu dilakukan yaitu menentukan nomor index (nomor 
belokan). Yang paling penting untuk di buat index adalah sebuah 
persimpangan. Sehingga dapat diambil kesimpulan untuk track ini posisi 
index nya sebagai berikut :

Lintasan 90 derajat tidak perlu diindex 
karena robot sudah dapat melewati 
rintangan ini secara otomatis (dengan 
kecepatan sedang). Jika dengan kecepatan 
tinggi maka rintangan 90 derajat harus di 
index

Apa itu PLAN ?
PLAN diibaratkan sebagai sebuah folder strategi yang menyimpan seluruh 
logika aksi jalannya robot yang akan dijalankan sesuai urutan nomor index. 
Pada ichibot ultimate 4s terdapat maksimal 9 plan yang dapat digunakan. 
Plan di simbolkan dengan huruf P diikuti dengan nomor urutnya. Misal P1 
digunakan untuk lintasan penyisihan, P2 digunakan untuk lintasan 32 besar, 
P3 untuk lintasan 16 besar dan P4 digunakan untuk lintasan final atau untuk 
lintasan yang mempunyai posisi start yang berbeda misal P1 untuk start A 
dan P2 untuk start B.
Mulai Membuat Path Planning Index 0

Arahkan kursor homescreen pada bagian Plan (pojok kiri 
atas). Atur pada plan berapa akan dibuat. Dalam contoh 
ini menggunakan Plan 2 (P2) kemudian tekan OK.

Kita fokus pada index 0 terlebih dahulu, jangan ubah 
posisi index (pastikan berada pada index 0).

Pindah posisi kursor pada posisi F (setting SA dan TA). 
Kemudian ubah V:120 T:80 mS

Kembali pada homescreen, letakan kursor pada V 
kemudian klik OKL (OK) maka akan masuk pada main 
menu. 
Pada bagian stop index ubah menjadi  00. Kemudian 
tekan OKL (OK) untuk merubah mode stop menjadi 
Speed A.

Letakan robot pada garis start.
Letakan menu chios pada menu homscreen.
Tekan OKR (CANCEL) untuk menjalankan robot.
Pastikan ujung robot harus berhenti pada posisi sekitar titik biru (lokasi di 
sekitar 5-10 cm sebelum persimpangan). Jangan terlalu dekat dengan 
persimpangan index 1.

Jika kurang atau ujung robot tidak mencapai titik 
biru maka ulangi langkah ke-3 dengan 
menambah nilai T (timer), jika kelebihan kurangi 
nilai T.
Cari nilai T hingga robot tepat berhenti pada titik 
biru sehingga siap untuk mendeteksi index 
berikutnya.

Mulai Membuat Path Planning Index 1
Langkah berikutnya adalah membuat index 1. Hal yang perlu teman-teman 
ingat dalam membuat setiap index adalah berikut ini :

1. Pastikan delay belok robot sudah tepat.
2. Setelah delay belok tepat maka baru dipersilahkan merubah kecepatan robot 
    untuk mengikuti garis.

Masuk pada menu set plan (pojok kiri atas pada homescreen).
Ubah nilai index menjadi Index 1

Ubah Trigger (T) untuk mendeteksi persimpangan index 1
Dalam kasus ini teman-teman bisa menggunakan mode 
line sensor 08 (jika salah satu sensor no 12,13, atau 14 
terkena garis maka index terbaca)
Ubah poin A menjadi turn right.
Untuk sementara nilai B, L, dan R dibiarkan default.

Pada poin B, biarkan nilai D tetap 100 mS.

Atur Stop Index pada main menu menjadi index 01 dan 
pada mode Action

“Merubah mode stop index dengan menekan tombol OK”

Jalankan robot.
Pastikan Robot berbelok ke kanan dan berhenti tepat pada garis 
berikutnya.

1.
2.

Langkah percobaan :

cba

Robot terlalu banyak delay ketika belok. a.
b. Robot kurang delay ketika belok. 
c. Gerakan robot yang tepat (karena salah satu sensor tengah 6,7,8,9 

sudah mengenai garis). 
Jika pada posisi a : kurangi nilai D pada poin B di menu set plan
Jika pada posisi b : tambah nilai D pada poin B di menu set plan
Kemudian jalankan robot kembali hingga robot berhenti seperti posisi C
jika pada posisi c : lanjut ke step berikutnya

Memberi Speed A (SA)
Fungsinya adalah untuk merubah kecepatan menjadi lebih cepat setelah 
robot menjalankan aksi berbelok.

3.

Ubah nilai pada Speed A menjadi V : 120 dan T: 50 mS
V = Kecepatan
T = Waktu lamanya robot menjalankan V

Atur Stop Index pada main menu menjadi index 01 dan 
pada mode Speed A

“Merubah mode dengan menekan tombol OK”

Coba jalankan robot.
Pastikan robot berhenti sebelum persimpangan berikutnya (jangan 
sampai melewati persimpangan).

4.

a b

Keterangan

Posisi a :
Lanjutkan pada step 
berikutnya (membuat index 2)

Posisi b :
Kurangi nilai T pada poin F 
(Set SA) kemudian ulangi 
jalankan robot dan pastikan  
posisi robot berhenti menjadi 
seperti pada posisi a
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