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 התקנת הסוללות

 לא כלולות במארז.  AA LR06סוללות  2מוצר זה מצריך 

 התקנת הסוללות תתבצע על ידי אדם מבוגר. 

 בסיום חיי הסוללות יש להשליכן לפסולת בדרך בטוחה. 

 יש להשליכן בתוך סל אשפה לאיסוף סוללות בלבד.

 עיינו בתרשים על מנת לדעת כיצד להוציא או להכניס את הסוללות למקום.

 להטעין מחדש סוללות לא נטענות.לעולם אין 

את הסוללות יש להוציא מהמשחק טרם טעינתן ויש להטעין את הסוללות תחת השגחת אדם 
 מבוגר בלבד.

 וסוללות נטענות )ניקל קדמיום(. , סטנדרטיות )פחמן אבץ(סוללות אלקליותאין לערבב בין 

 סוללות נטענות חדשות וישנות.אין לערבב בין סוללות חדשות וסוללות ישנות או בין 

 רק סוללות או סוללות נטענות המומלצות על ידי היצרן מותרות לשימוש.

את הסוללות ואת הסוללות הנטענות יש להכניס למקומן עם הקוטביות הנכונה )עיינו 
 בתרשים(

 הוציאו את הסוללות טרם אחסנת המשחק למשך פרק זמן ארוך או במידה והסוללות ריקות.

 אין לגרום לקצר של מגעי הסוללה או של מגעי הסוללה הנטענת.    לעולם

 

 הקפידו על כיוון מגעי הסוללה



 

 בהתאם למצוין בתרשימים שלהלן.עליכם להרכיב את תומכי הסוללה 

 : הרכבת הסוללות בסדרה )ברצף(B-ו Aתרשים 

 : הרכבת הסוללה בצורה מקבילהCתרשים 

 לעולם אין לבצע הרכבות של סוללה כמצוין באיורים שלהלן

הרכבות סוללה אלו עשויות לגרום לקצרים חשמליים ולהתחממות יתר של 
 הסוללות ושל המוצר.



 

 המעגל החשמלי

הסוללות מייצרות חשמל הודות לתגובה הכימית המתרחשת בין שתי מתכות 

( זורמים בין דו תחמוצת A, האלקטרונים )LR06בתוך נוזל. בתוך סוללת 

( והמעבר הזה מייצר חשמל. קיימים סוגים רבים של Cבץ )( לבין האBהמגנזיום )

 (.Dסוללות בעלות צורה שונה )



 

 החלפת נורה

 סובבו את בית הנורה ומשכו אותו מהתומך. .1

 שחררו את הברגת הנורה המשומשת והחליפו אותה בנורה חדשה. .2

 על פני התומך.החזירו את בית הנורה  .3



 

 הדלקת הנורה

 סוללה

 נורה

 (.35( ואת הנורה )34( מקמו את תומך הסוללה )4הרשת )על גבי 

( ואת המחבר האדום 36חברו את שני הרכיבים בעזרת המחבר השחור )

 (ץ הנורה תידלק.37)

הסוללה מייצרת זרם חשמלי ומתח חשמלי להם זקוק המעגל החשמלי.  

זהו המקור להספק. הנורה היא הצרכנית. על מנת לכבות אותה, יש 

 גל החשמלי באמצעות ניתוק אחד המחברים או שניהם.לפתוח את המע



 

 מוליך או מבודד

 סוללה

 נורה

את מוליכות החשמל של החפצים. מקמו את החפץ במגעי המחברים  כעת תבדקו

( נדלקת, אותו חפץ מוליך חשמל, ואם אינה 35(. במידה והנורה )37השחורים )

 נדלקת הוא מבודד.

נייר  כפית
 עיתון

כוס 
 זכוכית

 עט מפתח מטבע



 

 מיקום סוללות בסדרה או במקביל

 סוללה

 נורה

היא הרכבה של סוללות בסדרה.  Aכעת חברו שני תומכי סוללה. ההרכבה 

 היא הרכבה של סוללות במקביל. Bההרכבה 

 איזו נורה דולקת בעוצמה חזקה יותר?

 מספקת עוצמת תאורה חזקה יותר לנורה. Aההרכבה 



 

 כיוון המנוע

 סוללה

 מנוע

(. חברו בעזרת 33המנוע )( ואת 34(, מקמו את תומך הסוללה )4על גבי הרשת )

(. לאיזה כיוון המנוע 37( והאדומים )36המחברים )חוטי החשמל( השחורים )

 יסתובב?

 כיוון סיבוב המנוע

 בכיוון מחוגי השעון -

 בכיוון המנוגד למחוגי השעון -

 כעת, החליפו את מיקומי המחברים. לאיזה כיוון יסתובב המנוע?

 



 

 מהירות המנוע

 להסול

 מנוע

(. חברו 33( בסדרה ואת המנוע )34(, מקמו את תומכי הסוללה )4על גבי הרשת )

 (. 37( והאדומים )36בעזרת המחברים )חוטי החשמל( השחורים )

. המנוע מסתובב מהר יותר מכיוון 4השוו את מהירות המנוע להרכבה של ניסוי 

 שמתח ההספק המסופק על ידי שתי סוללות חזק יותר.



 

 הרכבת סוללות במקביל

 סוללה

 מנוע

 נורה

( ואת 33( במקביל, את המנוע )34(, מקמו שני תומכי סוללות )4על גבי הרשת )

( והאדומים 36(. חברו בעזרת המחברים )חוטי החשמל( השחורים )35הנורה )

(. המנוע והנורה פועלים יחד בעוצמה חלשה. נתקו את המחבר האדום המחבר 37)

 קורה?את הנורה לסוללה. מה 

הנורה תפסיק לפעול בעוד שהמנוע ממשיך להסתובב. למעשה, ההרכבה  

 במקביל מאפשרת להזין באופן בלתי תלוי את הרכיבים החשמליים.

 



 

 מפרשית

 תזדקקו לדברים הבאים:



 



 

 אופטיתאשליה 

 תזדקקו לדברים הבאים:



 

 חיפושית

 תזדקקו לדברים הבאים:



 

 מצפה כוכבים

 תזדקקו לדברים הבאים:

הכניסו את הסוללה 
 .3טרם ביצוע שלב 



 



 

 צוללת

 תזדקקו לדברים הבאים:



 



 

 מגדל פיקוח

 תזדקקו לדברים הבאים:



 



 

 קטר של רכבת

 תזדקקו לדברים הבאים:



 



 

 מסוק

 תזדקקו לדברים הבאים:



 



 

 ומעלה. 8נועד לשימוש על ידי ילדים בני אזהרה: 

חודשים וזאת בשל חלקים  36אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל  אזהרה!

 קטנים שעלולים להיבלע. סכנה לחנק.

  שמרו את חומרי האריזה לשימוש בעתיד.

 הצבעים ותכולה עשויים להיות שונים במעט מהמצוין כאן.

ידי התקנת הסוללות תתבצע על  –)לא כלולות(  AA LR06סוללות  2המוצר מצריך 

אדם מבוגר בלבד. בסיום חיי הסוללות יש להשליכן בדרך בטוחה לסביבה. השליכו 

 אותן בפח המיועד לכך.
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