
03371 - Kukarobot 

A) Biztonsági előírások 
1. Mielőtt munkához látnál olvasd végig a használati 

útmutatót. 
2. A játékhoz felnőtt felügyelete szükséges. 
3. A játék 8 éven felüli gyermekek részére készült. 
4. A csomag apró részeket tartalmaz, melyek lenyelése 

fulladást okozhat. Ne adja a játékot 3 évesnél 
fiatalabb gyermeknek. 

5. Az elemtartóban levő csatlakozókat ne érintsd fém 
tárggyal, mert rövidzárlatot okozhatsz. 

6. Az elemeket csak összeszerelés után tedd a játékba. 
Felnőtt felügyelet szükséges. 

B) Elemre vonatkozó utasítások:  
1. A játék 1 db AAA típusú elemmel működik, melyeket a csomag nem tartalmaz.  
2. A legjobb eredmény elérése érdekében új elemeket használj.  
3. Az elemek behelyezésénél ügyelj a polaritásra.  
4. Ha nem használod a játékot, szedd ki belőle az elemeket.  
5. A kimerült elemeket szedd ki a játékból, így elkerülheted, hogy a kifolyó elemek 

tönkretegyék a játékot. 
6. Az újratölthető akkumulátorokat szedd ki a játékból, mielőtt tölteni kezdenéd őket.  
7. Az akkumulátorok feltöltése felnőtt felügyelet mellett történjen.  
8. Ne próbálkozz a nem újratölthető elemek feltöltésével.  
9. Ne keverd a használt és új elemeket.  
10. Ne keverd a hagyományos elemeket tartós elemekkel és akkumulátorokkal.  

C) A doboz tartalma 

 
1 – kuka első rész, 2 -  fogaskerék takarólap, 3 – kuka hátsó rész, 4 – alaplap, 5 – kuka fedél, 6 – 2 db kerék, 7 – elemtartó fedél, 8 – nyitó rúd, 9 – 

tengely fogaskerékkel és vezérművel, 10 – szem tartó, 11 – 2 db alkar, 12 – 2 db felkar, 13 – emelőkar, 14 – 2 db végelzáró, 15 – motor vezetékekkel, 

16 – 2 db öntapadós szem, 17 – emelőkar rögzítő, 18 – 8 db csavar. Szükséged lesz még a következőkre, amiket a csomag nem tartalmaz: 1 db üres, 

tiszta üdítőitalos doboz, 1 db kicsi kereszthornyos csavarhúzó, 1 db AAA ceruzaelem. 

D) Összeszerelés 

 
1. A képnek megfelelően tedd az alaplapot (4) magad elé. A tengelyt (9) mindkét oldalon pattintsd a helyére, ügyelj rá, hogy a fogaskerék a kis 

bemélyedés felett legyen. A motort (15) tedd az alaplapon kialakított bemélyedésbe, a vezetékek felül legyenek, a motoron lévő fogaskerék pedig 

csatlakozzon a tengelyen lévő fogaskerékhez.  

2. Fűzd át a piros vezetéket a lyukon. Ezt a vezetéket, valamint az elemtartó piros vezetékét együtt vezesd a jobb oldali csatlakozóba, és rögzítsd a 

végelzáróval (14). A két fekete vezetéket tekerd össze, majd rögzítsd a bal oldali végelzáróval. 

3. Az emelőkart (13) emeld megfelelő pozícióba: tartsd vízszintesen a kart, majd az U alakú végét csúsztasd a tengelyen lévő vezérműre, ez után 

billentsd vissza, hogy a karon lévő tüskék a helyükre kerüljenek. 

 
4. Tedd a fogaskerék takarólapot (2) az alaplapra (4), ügyelj rá, hogy a tengely és az emelőkar a helyükön maradjanak. A takarólapot rögzítsd három 

csavarral. 

5. Az alaplapot (4) csúsztasd a kuka hátsó rész (3) alsó részéhez. 

6. Csúsztasd a nyitó rudat (8) a kuka hátsó részének belső oldalán lévő pöckök között, az alaplap fölé. Rögzítsd a emelőkar rögzítővel (17). Ellenőrizd le, 

hogy a nyitórúd tud-e mozogni. 

 
7. Csúsztasd a kuka első részét (1) az alaplapra. Ügyel rá, hogy a kuka két fele pontosan egymásra kerüljön. A két fél kukát rögzítsd négy csavarral. A 

kuka fedelét (5) tartsd a kuka fölött fejjel lefelé, majd fordítsd a helyére. 

8. Húzd le a védőfóliát az öntapadós szemekről (16), és ragaszd őket a szem tartókra (10). A szemtartókat nyomd a fedélen található lyukakba. 

Pattintsd össze az alkart (11) és a felkart (12), majd a kész kart illeszd a kuka oldalán lévő csatlakozóra. A kerekeket szereld fel a tengely két végére. 

9. Tegyél egy AAA ceruzaelemet az elemtartóba, ügyelve az elem polaritására (az elem lapos vége megy a rugóhoz).  

Gratulálunk! A kukarobot elkészült. 

E) Működés 

A robot bekapcsolásához állítsd a kapcsolót ON állásba. Tedd a robotot sima felületre, és figyeld, hogy halad. Amint előrefelé gurul, a fedelét hol 

kinyitja, hol visszacsukja, a szemeit pedig mozgatja. 

F) Probléma megoldás 

Ha a robot nem működik: 

 Ellenőrizd, hogy nem merült-e le az elem. 

 Ellenőrizd, hogy megfelelően lett-e beszerelve az elem. 

 Ellenőrizd, hogy a vezetékek jól lettek-e bekötve, és hozzáérnek-e a fém érintkezőkhöz. 

G) Hogyan működik? 

A motort az elem látja el elektromos energiával, így a tengely nagy sebességgel forog. A fogaskerekek 

lelassítják ezt a forgást, viszont növelik az erejét. A tengelyen lévő pici kereket vezérműnek hívják. 

Amikor a tengely forog, a vezérmű az emelőkar végét minden fordulatnál megemeli, majd ismét 

leengedi. Ennek következtében az emelőkar másik vége emeli és leengedi a nyitórudat, ami nyitja és 

zárja a kuka fedelét. 

H) Érdekességek 

 A statisztikai adatokból kiderül, hogy bolygónkon naponta 3,5 millió tonna hulladék keletkezik. 

 A hulladék mennyisége folyamatosan nő, aminek komoly következményei lehetnek a Földre, és az 

emberiségre nézve. 

 Egy telerakott háztartási kuka 350 liter szemetet tartalmaz. Ha a kukát vízzel töltenénk meg, 350 kg 

lenne. 

 2015-ben egy nemzetközi autógyártó cég tervezett egy robot kukát. A háztartások beprogramozhatják a robotot, és ezután a robot a GPS adatok 

alapján járja körbe a házakat. 

 A Zen Robotics Recyclert (Zen újrafelhasználó robot) 2014-ben fejlesztették ki. Feladata a vegyes hulladékból kiválogassa a fát, fémet és egyéb 

anyagokat. A robotkarok felemelik a kiválasztott hulladékot a futószalagról, és külön konténerekbe teszik. 


