
Dobozos robogár /20167/

A) Biztonsági utasítások
Mielőtt munkához látna alaposan olvassa át az útmutatót. Felnőtt jelenléte és felügyelete javasolt. A 
játékot  8  éven  felüli  gyermekeknek  ajánljuk.  A  játékszett  és  a  belőle  készítet  késztermék  apró 
részeket  tartalmaz,  melyeknek  lenyelése  fulladást  okozhat,  3  éven  aluli  gyermektől  tartsa  távol.  A 
fémlapok és vezetékek élesek lehetnek. Felnőtt felügyelet szükséges a bekötéskor. Az elemtartón belüli  
érintkezőket ne bontsa meg, mert rövidzárlatot okozhat.
B) Elemek használata
A termék 2 db AAA elemmel  működik,  melyeket  a  csomagolás  nem tartalmaz.  Mindig új  elemeket  
használjon.  Az  elemek  behelyezésénél  ügyeljen  a  polaritásra.  Bizonyosodjon  meg  róla,  hogy  az  
érintkezők nincsenek-e rövidre zárva. Ha nem használja a terméket, szedje ki az elemeket. A kimerült  
elemeket  szedje  ki  a  termékből.  A  nem  tölthető  elemeket  nem  próbálja  feltölteni.  A  tölthető 
akkumlátorokat  szedje ki  a termékből  mielőtt  tölteni  kezdi.  Az akkuk töltése csak felnőtt  felügyelete  
mellett történhet. Ne keverje a régi elemeket újakkal. Ne keverje a normál elemeket tartós elemekkel és  
akkukkal.  Azonos  típusú  elemeket  tegyen  a  termékbe.  Csak  a  feltűntetett  erőforrásról  működtesse  a  
terméket.
C) A doboz tartalma – kövesse a képes útmutató szerint:
1 db motortartó, 1 db motor (vezetékekkel), 1 db alaplap, 4 db test gyűrű, 1 db elemtartó (vezetékekkel), 4 
db hosszú csavar + csavaranya, 10 db rövid csavar, 2 db műanyag szigetelősapka, 3 db fémből készült  
láb, 2 db fémből készült szárny, részletes összeszerelési útmutató. Szükség lesz még 3 db AAA elemre,  
egy  kereszthornyos  csavarhúzóra,  valamint  egy  üres  üdítős  dobozra,  ezeket  a  csomagolás  nem 
tartalmazza.
D) A robogár összeszerelés –kövesse a képes útmutató szerint:
Az elemtartó és a testgyűrűk felszerelése: D1 – Az elemtartó vezetékeit vezesse át a fél-testgyűrűn lévő 
lyukakon,  1-1  vezeték  haladjon  át  a  csavarlyuktól  jobbra,  illetve  balra.  D2 –  Óvatosan  húzza  a 
vezetékeket  mindaddig,  amíg  az  elemtartón  lévő  kis  lyukakba  bele  nem csúsznak a  testgyűrűn  lévő  
pöckök.  D3 – Egy kicsi  csavarral  rögzítse az elemtartót  a fél-testgyűrűhöz.  Megjegyzés:  A műanyag  
alkatrészek könnyen deformálódhatnak ezért a csavart nem kell szorosan meghúzni. Épp csak tartson a  
csavar.  D4 –  A  másik  fél-testgyűrűt  rögzítse  2  nagy  csavar  és  csavaranya  segítségével.  A  két  fél  
összeillesztésével egy teljes kör alakú testgyűrűt  kaptunk.  D5 – A vezetékeket óvatosan nyomja be a 
testgyűrűben lévő bemélyedésbe. Amikor elkészült, a piros (pozitív) vezeték és a fekete (negatív) vezeték 
a  testgyűrű  belső ívén fut  körbe.  D6 –  A vezetékeket  óvatosan húzza ki  a testgyűrű  másik  oldalán. 
Vigyázzon, hogy a vezetékek ne keresztezzék egymást. Az elemtartó és a testgyűrű elkészült.
A  másik  testgyűrű  és  a  szárnyak  összeszerelése: D7 –  Helyezzen  egy  fém  szárnyat  a  másik  fél-
testgyűrűre.  Ügyeljen rá,  hogy a megfelelő lyukak egymás  felett  legyenek.  D8 – Egy hosszú csavart 
dugjon a lyukba.  D9 - A másik fél-testgyűrűt  is húzza rá a csavarra majd a csavaranyával  rögzítse a  
darabokat.  D10 – A feniteket ismételje meg a másik szárny esetében is. Ügyeljen rá, hogy a két szárny 
egyforma irányban álljon. D11 – Egy kis csavarral rögzítse a testgyűrűt az elemtartóhoz.
A testgyűrűk  rögzítése  az  alaplaphoz: D12 –  Az  elemtartó  vezetékeit  óvatosan  vezesse  keresztül  az 
alaplapon lévő négyzet alapú lyukon. D13 – A kis csavarokkal mindkét testgyűrűt rögzítse az alaplaphoz.
Vezetékek bekötése: D14 – Az elemtartó vezetékeit össze kell kötni a motor vezetékeivel. A motor tegye 
az alaplapon erre kialakított helyre, bizonyosodjon meg róla, hogy egészen a helyére nyomta-e.  D15 – 
Kösse össze az egyforma színű vezetékeket (pirosat a pirossal, feketét a feketével). A két fekete vezetéket  
dugja a fémgyűrűvel ellátott lyukba, majd a műanyag dugóval rögzítse a vezetékeket. D16 – A fentieket 
ismételje meg a piros vezetéke esetében is.
A  motor  ház  összeszerelése  és  a  lábak  rögzítése  az  alaplaphoz:  D17 –  Két  csavarral  rögzítse  a 
motortartót.  D18 – A lábak egyik végén az rövid „L” alak található, ezeket rögzítse az alaplaphoz. A  
lábakat nyomja be az alaplapon kialakított mélyedésekbe, majd kis csavarokkal rögzítse.
Végső simítások:  D19 – Az üdítős dobozt csúsztassa a testgyűrűkbe. Ha szükséges a szárnyaknál kicsit 
lazítsa meg a csavarokat. Miután a doboz a helyére került, ismét húzza meg a csavarokat. D20 – Tegyen 
az elemtartóba 3 db AAA elemet, majd csavarral rögzítse az elemtartó fedelét. Gratulálunk! A Robogár 
elkészült! A kapcsolót állítsa ON állásba, tegye a bogarat sima felületre (parketta vagy asztallap) és a 
robogár elindul és rezeg.



E) Probléma-megoldás
A robogár nem rezeg az elembekapcsolása után: 

• Ellenőrizze az elemek polaritását.
• Cserélje ki az elemeket (ellenőrizze az elemek érintkezőit)
• Ellenőrizzen minden csatlakozást, és az alkatrészek polaritását

A robogár nem a megfelelő irányban indul el: 
• Óvatosan hajlítson a lábakon. Ha változtat a lábak irányán a robogár más irányba fog elindulni.

F) Érdekességek
Hogyan működik? Az elemek bekapcsolásakor a motor  forogni  kezd.  A motor  fordulatszáma 10.000 
fordulat/perc. A motorra rögzített „excentrikus forgólap” hatására indul be a rezgés. Ennek hatására az  
egész  szerkezet  magas  frekvencián  vibrálni  kezd.  Ha  a  forgólap  szimmetrikus  lenne,  vagy  a 
felfüggesztése  középen  helyezkedne  el,  akkor  a  forgás  kiegyensúlyozott  lenne  és  a  szerkezet  nem 
vibrálna. A vibrálás hiányában azonban a robogár haladni sem tudna a padlón.
Miért zümmög az üdítős doboz? Észrevette, hogy mennyivel hangosabb a motor, ha az üdítős doboz a 
helyén  van?  Az  üres  üdítős  doboz  a  vibráció  hatására  berezonál,  és  így  felerősíti  a  hangot. 
Megváltoztathatja a hangot, ha az üdítős dobozt egy műanyag palackra cseréli, vagy kevés vizet önt a 
dobozba. Hallja a különbséget? Mi történik, ha gemkapcsokat vagy aprópénzt tesz az üdítős dobozba?
Gondoljon  a  „Zöld  környezetre” –  Az  újrahasznosítás  egy  igazi  sikertörténet. Számos  országban az 
újrahasznosítási lista élén az alumínium dobozok állnak, megelőzve minden más csomagolóanyagot. Csak 
az Egyesült Államokban évente 130 milliárd darab alumínium dobozt adnak el, melynek mintegy 50%-át  
újrahasznosítják. Sok tényező segítette az alumínium újrahasznosítását. Először is a vállalatok számára az 
újrahasznosítás nagyon költség-hatékony. Az újrahasznosítás energia igénye csupán 5%-a az ércbányászat  
energiaigényének,  így a  megtakarítás  95%. Így a cégek megtakarítása  is  jelentős,  de  hozzájárultak a 
környezetvédelméhez is. Számos országban ha újrahasznosításra visszaviszik a dobozokat, akkor pénzt is 
adnak  érte.  Önöknél  is  adnak  pénzt  az  üres  dobozokért?  Az  alumínium  egyébként  könnyen 
megmunkálható  fém  és  nem  rozsdásodik.  Ha  számba  vesszük  az  alumínium  előnyeit,  rájöhetünk 
hihetetlen sikerének titkára. Világszerte vannak erőfeszítések az újrahasznosítások növelésére, Ön most  
ebben az irányban tett egy lépést, egy üres doboznak újabb használati értéket adott.
Tudta,  hogy…Emberek  egy csoportja  új  hobbit  talált:  üres  üdítős  dobozokat  gyűjtenek.  Néhány cég 
korlátozott számban készített néhány fajta dobozt, és ezeknek nagy sikerük lett. És ami az egészben a  
legjobb, hogy ez is egy fajta újrahasznosítás, olcsó és jó szórakozás.
Hány darab üdítős doboz együttes súlya 1 kg? Válasz: kb. 65.
Mi  a  zümmögés? A  méhek,  szúnyogok  és  sok  egyéb  rovar  zümmög.  De  tudja-e,  hogy  hogyan?  A 
szárnyaikkal. A rovarvilágban a vibrációt a szárnyak mozgása hozza létre. Minden alkalommal, amikor a  
rovar  a  szárnyát  mozgatja  vibráció  jön  létre.  Minél  több  szárny  mozog,  annál  erősebb  a  vibráció.  
Ráadásul ezt a vibrációt halljuk is!
A vibráció erősségét nem a szárnyak száma határozza meg- elképzelhető, hogy egy rovarnak kevesebb 
szárnya van, mégis hangosabb. Hasonlítsa össze például a méheket a szúnyogokkal. A szúnyog sokkal 
gyorsabban mozgatja a szárnyait, a méhecske mégis hangosabb, mert a szárnyai hosszabbak.
A rovarok mintegy 70%-a  hanggal  kommunikál,  vagyis  valamiféle  vibrációt  hoz  létre,  és  megfelelő  
receptorok segítségével „hallják” a vibrálást. Ezeket a jeleket többféle célból használják:

• A fajtársak figyelmének felkeltése
• Tájékoztatni a többieket egy új élelemforrásról
• Figyelmeztetni a többieket valamiféle veszélyre
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