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 התקנת הסוללות

 לא כלולות במארז.  AA LR06סוללות  2מוצר זה מצריך 

 התקנת הסוללות תתבצע על ידי אדם מבוגר. 

 ת יש להשליכן לפסולת בדרך בטוחה. י הסוללובסיום חי

 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 

שגחת אדם את הסוללות יש להוציא מהמשחק טרם טעינתן ויש להטעין את הסוללות תחת ה
 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.

ות יש להכניס למקומן עם הקוטביות הנכונה )עיינו הסוללות הנטענ את הסוללות ואת
 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

 אם למצוין בתרשימים שלהלן.תומכי הסוללה בהתעליכם להרכיב את 

 : הרכבת הסוללות בסדרה )ברצף(B-ו Aתרשים 

 ורה מקבילה: הרכבת הסוללה בצCתרשים 



 

 של המנועהחלפת הציר או גלגל השיניים 

המחלץ לחלק שמתחת לגלגל השיניים והפעילו  של Bהכניסו את צד  .1

פנימה עד ר קטן את הידית על מנת להוציא אותו. לאחר מכן מקמו צי

 ר המתכת שבמנוע.שהוא מקובע לצי

של המחלץ לחלק שמתחת לציר והרימו אותו על  Aהכניסו את צד  .2

פנימה עד שהוא מרובי אחר מכן מקמו את הציר מנת להוציא אותו. ל

  לציר המתכת שבמנוע.

 לעולם אין לבצע הרכבות של סוללה כמצוין באיורים שלהלן

תחממות יתר של לגרום לקצרים חשמליים ולההרכבות סוללה אלו עשויות 
 הסוללות ושל המוצר.



 

 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 הנורה34ללה )( מקמו את תומך הסו44הרשת )על גבי 

( ואת המחבר האדום 37חברו את שני הרכיבים בעזרת המחבר השחור )

 הנורה תידלק. (38)

הסוללה מייצרת זרם חשמלי ומתח חשמלי להם זקוק המעגל החשמלי.  

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

 ד המחברים או שניהם.גל החשמלי באמצעות ניתוק אחלפתוח את המע



 

 המפסק

 סוללה

 נורה

 מפסק

ואת  (35את הנורה )( 34( מקמו את תומך הסוללה )44הרשת )על גבי 

 .(36המפסק )

( ואת המחבר האדום 37חברו את שני הרכיבים בעזרת המחבר השחור )

 .הנורה . סובבו את המפסק על מנת להדליק את(38)

מפסק מונע או מתיר לזרם החשמל לעבור בחלק הפנימי של המעגל ה 

 באפשרותו לסגור או לפתוח את המעגל החשמלי.החשמלי. 



 

 במקבילומיקום סוללות בסדרה 

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

 היא הרכבה של סוללות במקביל. Bההרכבה 

 חזקה יותר?איזו נורה דולקת בעוצמה 

 מספקת עוצמת תאורה חזקה יותר לנורה. Aההרכבה 

 סוללה

 נורה

 מפסק



 

 כיוון המנוע

 סוללה

 מפסק

 מנוע

( ואת המפסק 33(, את המנוע )34לות )( מקמו את תומך הסול44על הרשת )

 ( ואת המחבר האדום37חברו את שני הרכיבים בעזרת המחבר השחור ). (36)

 להפעלת המנוע. (. סובבו את המפסק38)

 כיוון סיבוב המנוע

 בכיוון מחוגי השעון  -

 כנגד כיוון מחוגי השעון -

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

 



 

 מהירות המנוע

 סוללה

 מפסק

 מנוע

ואת  (33את המנוע )( בסדרה 34(, מקמו את תומכי הסוללה )44על גבי הרשת )

( והאדומים 36המחברים )חוטי החשמל( השחורים ). חברו בעזרת (36המפסק )

 סובבו את המפסק להפעלת המנוע.(. 37)

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

 מכיוון שמתח ההספק המסופק על ידי שתי סוללות חזק יותר.



 

 בסדרההרכבת סוללות 

 סוללה מנוע

 מפסק נורה

, את (33את המנוע ) ,( בסדרה34סוללה )תומכי  שני, מקמו (44על גבי הרשת )

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

 סובבו את המפסק להפעלת המנוע.(. 38( והאדומים )37)

 נורה זוהרת ולאחר מכן נכבית בהדרגה.ה



 

 מוליך או מבודד

 סוללה

 נורה

ת החשמל של החפצים. מקמו את החפץ במגעי המחברים את מוליכו כעת תבדקו

( נדלקת, אותו חפץ מוליך חשמל, ואם אינה 36(. במידה והנורה )37השחורים )

 נדלקת הוא מבודד.

נייר  כפית
 עיתון

כוס 
 זכוכית

 עט כפית מטבע



 

 רחפן

 6עיינו בעמוד 

 תזדקקו לדברים הבאים



 

 כיצד משחקים?

לחצו על מנת להעיף 
 את הרחפן

ועל, במידה וזה לא פ
 הפכו את החיבורים.

 .אל תלחצו חזק מדי



 

 מכונית

 תזדקקו לדברים הבאים



 

-השאירו מרווח של כ
 מ"מ. 1

XXL- 
 ס"מ 15

ל השיניים חייבים להיות גלגהגלגל ו
 ממוקמים בקו ישר.



 

 ס"מ 10



 

 אופטיתאשליה 

 תזדקקו לדברים הבאים

 ס"מ 10

 ס"מ 10

XXL- 15 ס"מ 



 

-שאירו מרווח של כה
 מ"מ. 1



 

 משחק הדייג

 תזדקקו לדברים הבאים



 

 ס"מ 7

 ס"מ 6



 

כרכו חוט מעור, 
הוציאו את החומר 

 המבודד.

 כיצד משחקים?

תדוגו בעזרת המגנט והניחו את 
 הדגים בתוך הסל.

צרו קשרים על מנת לתלות את 
 החוטים.



 

 סירה

 תזדקקו לדברים הבאים



 

 תניןמהדק 

XXL- 15 ס"מ 

כרכו חוט מעור, 
הוציאו את החומר 

 המבודד.



 

 כיצד משחקים?

על הניחו את הסליל 
 (54) המסגרת הירוקה

 -של כהשאירו מרווח 
 מ"מ 1

 ת המפסקטלטלו א



 

 מסוק

 תזדקקו לדברים הבאים



 

 6עיינו בעמוד 



 

כרכו חוט מעור, 
הוציאו את החומר 

 המבודד.

 תניןמהדק          



 

 כיצד משחקים?

ו במגנט על מנת להציל את האיש השתמש
 שנמצא בסכנה!



 

 מבוך

 תזדקקו לדברים הבאים



 

בקשו מאדם מבוגר לגזור 

 10חתיכת חוט באורך של 

 ס"מ ולעשות קשר.

העניקו למבוך 
צורה בהתאם 

 לרצונכם.

 תניןמהדק          



 

 תניןמהדק          

 כיצד משחקים?

 הפעילו את המבוך מבלי לגעת בחוט.

מאדם מבוגר  בקשו

לגזור חתיכת חוט 

ס"מ  10באורך של 

 ולעשות קשר.

 



 

 שוער כדורגל

 תזדקקו לדברים הבאים

 ס"מ 6



 

XXL – 15 
 ס"מ

בחרו את השוער 
 שלכם



כרכו חוט מעור, 
הוציאו את החומר 

מחךף.ףחהמבודד.
ףחצ,מחמףךחמךח

פ    -ךחיחיךחךצ=
,י,ףי[,וח[]ןל]\יחיחי

 \ל\ל\ץן\ןל]

 ןל[פ,,[]]

 

וט מעור, כרכו ח
הוציאו את החומר 

 המבודד.



 

 כיצד משחקים?

 (Aנערו את המפסק ) .1

 (Bהחגורה הגמישה )תלו את  .2

 (Cגעו בסליל ובטרומבון ) .3

 (Dהניחו את הכדור ) .4

למצב כבוי, ההרכבה שלכם תירה את העביר את המפסק ברגע שאתם מתכננים ל .5

 הכדור!

 מול הכדור.מקמו את השוער  .6

 
ייצבו את  תעשו קשר

ר בעזרת השוע
 סרט הדבקה.



 

 מגדלור

 ס"מ 7

 ס"מ 10

 תזדקקו לדברים הבאים



 

כרכו את 
החוטים סביב 

 המוט.



 

 מהדק תנין

השתמשו במהדק 
 התנין

בטיח תנועה השאירו מרווח על מנת לה
 חלקה.



 

מקמו את הסוללה לפני שלב 
11 



 

 תזדקקו לדברים הבאים

XXL – 15 
 ס"מ

 גלגל ענק



 

 ס"מ 10

 ס"מ 7



 

 קדימה

 אחורה

 פלו כלפי מעלהק

( ולאחר מכן את 1שימו את הקרטון )
 (2גלגל השיניים )

 שימו את הטרומבון כאן.



 

וט מעור, כרכו ח
הוציאו את החומר 

 המבודד.



 



 

 כיצד משחקים?

על מנת  ONהעבירו את המפסק למצב 
, OFFלעצור את פלטפורמות . במצב 
 הגלגל הגדול מתחיל להסתובב

החלק הממוגנט חייב לגעת 
בטרומבונים. כוונו היטב את 

 המיקום

אל תהדקו יותר מדי את 
 החגורה

מקמו את הפלטפורמות בין 
החור הראשון לחור השלישי. 

 אל תהדקו יתר על המידה.

הדגם אמור ליצור צלב 
המאפשר הפעלה חלקה של 

 הכול.



 

 ומעלה. 8נועד לשימוש על ידי ילדים בני אזהרה: 

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

 נק.סכנה לחקטנים שעלולים להיבלע. 

. מוצר זה מכיל מגנטים קטנים. ברגע 8אין לאפשר גישה לילדים מתחת לגיל שימו לב! 

גרום לסכנה של בתוך המעיים ובכך להמגנטים עלולים להידבק יחד שבולעים אותם, 

  ת מגנטים.עפגיעות רציניות. גשו מיד לרופא במקרה של בלי

עלולים להיחנק מבלונים לא מנופחים או מבלונים  8ילדים מתחת לגיל  אזהרה!

מפוצצים. נדרשת השגחה של אדם מבוגר. הרחיקו בלונים לא מנופחים מהישג ידם של 

 בלונים מקולקלים מיד. מיוצר מלטקס גומי טבעי.ילדים. השליכו 

 שמרו את חומרי האריזה לשימוש בעתיד.

 הצבעים ותכולה עשויים להיות שונים במעט מהמצוין כאן.

די הסוללות תיעשה על יהתקנת  –)לא כלולות(  AA LR06סוללות  2מוצר זה מצריך 

אדם מבוגר. כשהסוללות מרוקנות יש להשליכן בצורה השומרת על הסביבה. השליכו 

 לפח איסוף מתאים עבורן. ןאות
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