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VEX IQ FAQ – Często Zadawane Pytania 
 

I. Dlaczego nie mogę sterować moim silnikiem (Smart Motor)? 

 

Na początku upewnij się, że silnik jest prawidłowo podłączony. Upewnij się, że przewody są w 

pełni wsunięte w gniazda. Wciśnij przewód do portu, gdy usłyszysz charakterystyczne 
kliknięcie, będzie to oznaczać że wtyczka została prawidłowo podłączona do Mózgu Robota. 
Jeśli problem nadal występuje, spróbuj wykonać aktualizację oprogramowania sterownika. 

 

II. Dlaczego nie mogę sparować moich modułów 

Radiowych/Bluetooth? 
 
Upewnij się że system został poprawnie podłączony przewodem Tether, a moduły poprawnie 
wciśnięte do gniazd – Niebieskie logo nie powinno być widoczne, czasem pomaga naciśnięcie 

czerwonego przycisku na spodzie Mózgu Robota przy montażu modułu. Jeśli to nie pomoże, 
spróbuj zamienić miejscami moduł z Kontrolera z Mózgiem Robota i odwrotnie. 

 
Jeżeli używasz adaptera Bluetooth, upewnij się że zarówno Mózg Robota jak i Kontroler jest 
zaktualizowany do oprogramowania w wersji 1.16 lub nowszej. 

 
Jeśli powyższe wskazówki Ci nie pomogą, wyciągnij moduły i sprawdź porty Kontrolera i 

Mózgu Robota. Upewnij się że piny nie są uszkodzone lub pozbawione złącza. 
 

III. Mój silnik/czujnik nie odpowiada. Co mam zrobić? 
 
Jeśli Twoje silniki lub czujniki nie mogą zostać rozpoznane przez VEXos Utility Program, należy 

spróbować je przywrócić do działania przez aktualizację ich oprogramowania. Aby tego 
dokonać, podłącz TYLKO nierozpoznawany silnik/czujnik do Mózgu Robota i uruchom 
aktualizację oprogramowania. 

 

IV. Mój Sterownik (Mózg Robota) nie odpowiada. Co mam zrobić? 
 
Jeśli sterownik jest nie rozpoznany przez VEXos Utility Program, należy włączyć tryb DFU 



(Device Firmware Update). Aby to zrobić, po prostu naciśnij i przytrzymaj oba przyciski 
strzałek podczas gdy włączasz Mózg Robota. Następnie wykonaj aktualizację 

oprogramowania. 
 

V. Moja bateria wyczerpała się do końca. 
 
Czerwona mrugająca dioda sygnalizuje "wadę" baterii. Może to być spowodowane całkowitym 

wyczerpaniem się baterii. Dzieje się tak często, gdy bateria jest podłączona do robota przez 
kilka tygodni bez przerwy. 

 
Nawet gdy robot jest wyłączony, zalecamy wyjmowanie baterii i ładowanie po każdym użyciu 
robota. 

 

VI. Zębatki mojego silnika się zużyły. 
 
Czasami się zdarza, że silnik będzie wydawać dźwięki pracy, ale nie będzie się wcale obracać. 

Oznacza to że posiada on starte zębatki i trzeba go wymienić. 
 

VII. Mój silnik się obraca bez zadanego sygnału ze sterownika. 

 
Upewnij się czy silnik jest prawidłowo podłączony. Jeśli problem nadal występuje, wykonaj 
aktualizację oprogramowania z silnikiem, a następnie kalibrację. 

 
Kolejnym częstym powodem tego problemu może być włączona opcja demonstracyjna 
domyślnych funkcjonalności czujników w programie "Driver Control". Aby to naprawić, należy 

odłączyć czujniki odległości, koloru oraz żyroskop podczas uruchamiania programu "Driver 
Control". 

 
Program ten może również wynikać z buga (błędu) Twojego kodu programu z Robot C lub 
Modkit. 
 

VIII. Joysticki mojego Kontrolera się zacięły. 
 
Taka sytuacja mogła się wydarzyć gdy Kontroler jest ciągnięty/trzymany za joysticki. Wtedy 

gałki są wyciągnięte na parę milimetrów do góry, co powoduje ich zacięcie. 
 
Aby naprawić ten problem, po prostu mocno wciśnij w dół joysticki przy pomocy kciuków. 

Gałki powinny "schować" się na parę milimetrów, i uzyskać potrzebne miejsce aby ułożyć się i 
osiągnąć neutralną pozycję. 

 

IX. Moje czujniki nie pracują prawidłowo. 
 
Sprawdź najpierw filmy prezentujące domyślne funkcjonalności czujników na playliście 

YouTube od VEX: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvvcc7S26YEgp60fNJwh64aj9ywiZ79Ta 

 

X. Mam problemy z kodem który napisałem dla robota. 
 
W zależności od tego, jakiego kompilatora używasz, skontaktuj się z Modkit lub Robot C. 
Rekomendujemy wykonanie odpowiednich zrzutów ekranu z widocznymi komunikatami 

błędów kompilatora oraz kodem. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvvcc7S26YEgp60fNJwh64aj9ywiZ79Ta

