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Használati útmutató – kövesd az angol nyelvű képes útmutató alapján
Fontos információ a szülőknek: Mielőtt munkához látnak, a gyermekkel olvassák végig a 
használati útmutatót.

A) Biztonsági előírások
1. A játékhoz felnőtt felügyelete szükséges.
2. A játék 8 éven felüli gyermekek részére készült.
3. A csomag apró részeket tartalmaz, melyek lenyelése fulladást okozhat. Ne adja a játékot 3 
évesnél fiatalabb gyermeknek.
4. Az elemtartóban levő csatlakozókat ne érintsd fém tárggyal, mert rövidzárlatot okozhatsz.

B) Elemre vonatkozó utasítások:
1. A játék 1 db 1,5V 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. Ügyelj rá, hogy a csatlakozókat ne zárd rövidre.
9. Ne próbálkozz a nem újratölthető elemek feltöltésével.
10. Ne vegyítsd a régi elemeket az újakkal.
11. Ne vegyítsd az alkáli elemeket normál (C-Zn), vagy újratölthető elemekkel.

C) A doboz tartalma
a) keréktartó x 1 l) gumiszalag x 2
b) motorház x1 m) nagy kerékzár x 1
c) üdítős doboz matrica x 1 n) közepes kerék orsó x1
d) irányváltó tengely x 1 o) gömbcsuklós zár x1
e) elem fedél x 1 p) motor görgő x 1
f) rugó q) oldal kerékzár x 2
g) közepes görgő x1 r) véglezáró x 4
h) nagy görgő x1 s) üdítős doboz tengely x 1
i) kábel fél blokkoló szett x 2 (4 db) t) oldal kerék x 2
j) motor x 1 u) csavar x 4.
k) motor fedél x 1
Megjegyzés: Szükséged lesz még 2 db AAA elemre, melyeket a csomag nem tartalmaz és 
otthonról egy kereszthornyos csavarhúzóra, amihez kérj szülői segítséget. A projekthez 
szükséged lesz egy újrahasznosított üdítős dobozra is. 

D) A keréktartó összeállítása
Az összeállításhoz kövesd az alábbi lépéseket. A számok az angol nyelvű útmutató számaira 
utalnak.
1. Rögzítsd az irányváltó tengelyt (D alkatrész) a helyére a keréktartó (A alkatrész) tetejére, 
ügyelve arra, hogy a tengely középső nyílása az irányváltó kapcsoló fölé csúsztatható. 
2. Told a két oldalsó kereket (T alkatrész) a keréktartó végein lévő tengelyekre. Tedd a két 
oldalsó kerékre a kerék blokkolókat (Q lakatrész), hogy tartsák meg a kerekeket.



3. Told a közepes kerék tengelyét (N alkatrész) a lyukon keresztül a tartó közepébe. Győződj 
meg, hogy a megfelelő oldalon tolod át, az ábrán látható módon. Nyomd a közepes görgőt (G 
alkatrész) a tengely végére. 

E) A motor fedél összeállítása
1. Nyomd a motort, előbb a tengely végét a motorházban lévő lyukba (B alkatrész), a vezetékes 
végeivel az alján.
2. Helyezd a motor fedelét (K alkatrész) a motor végére, és rögzítsd két csavarral (U alkatrész). A
vezetékek fedél alján jönnek ki.
3. Nyomd a motor görgőjét (P alkatrész) a motor tengelyére.

F) A keréktartó és a motor fedél csatlakoztatása
1. Vezesd ki a 4 vezetéket a keréktartó kis lyukain át a motorházba, mint ahogy az ábrán látható.
2. Told a nagy görgőt (H alkatrész) a keréktartó alján lévő kis tengelyre. Told be a nagy 
kerékzárat (M alkatrész), hogy rögzítse a kereket.
3. Told a motorház tetején lévő nagy lyukat a keréktartó alján lévő nagy tengely fölé. Told be a 
gömbcsuklós zárat (O alkatrész), hogy rögzítse a motorházat a keréktartóhoz. Ez a csatlakozás 
együtt kell tudjon elfordulni.
4. Told a végén szigetelés nélküli két sárga vezetéket a bal oldali csatlakozóba és rögzítsd a 
helyükre, a véglezáró (Part R) segítségével. Kösd össze a két piros vezetéket ugyanúgy a 
következő csatlakozóba, a két fekete vezetéket a következőbe, és a két zöld vezetékek a jobb 
oldali csatlakozóba.
5. Helyezz be két 1,5V AAA ceruzaelemet a motorházban lévő elemtartóba. Mindkét elemet 
egyformán kell behelyezni, a lapos végével az elem rugójára. Ha a motor elindult, kapcsold ki az 
OF/OFF az irányváltó alatt található kapcsolóval. 
6. Helyezd rá az elem fedelét (E alkatrész) és rögzítsd két csavarral.

G). Befejezés
1. Egy üres alumínium üdítős dobozt díszíts fel a matricával. Helyezd az üdítős dobozt a motorház
alá, a doboz szélével a horog fölé. Nyomd az üdítős doboz tengelyt (S alkatrész) a lyukon 
keresztül, majd bele hogy rögzítse a dobozt.
2. Nyújts ki egy gumiszalagot a motor görgője és a nagy görgő köré. Nyújtsd ki a másik 
gumiszalagot a kis csiga oldalán a nagy tárcsa kerék és a közepes görgő köré.
Gratulálunk! Az üdítős dobozos siklód elkészült.

H) Működés
1. Szükséged lesz felállítani egy kábelt a siklóhoz. Két pontra lesz szükséged, amihez kikötheted a
kábelt. Ezek lehetnek az ágy és egy szék háttámlája vagy két szék. Legalább 2 méter távolságra 
helyezzük és a kábelnek feszesnek kell lennie.
2. Lógasd a sikló két oldalsó kerekét a kábel közepére, hurkold meg a kábelt, az alsó részétől 
kezdve az óramutató járásával megegyező irányba, egyszer a keréktartó közepén lévő tengely 
kis kereke körül (N alkatrész).
3. Pattintsd össze a kábel blokkoló két felét (I alkatrész) a kábel végére, ügyelve arra, hogy a 
kábel a blokkoló rései közepén fut.
4. Indítsd be a motort az ON/OFF a motor tengelye alatti kapcsolóval. A sikló végig fut a kábelen, 
amíg eléri a blokkolót. Utána, automatikusan megfordul és a másik végén lévő blokkolóig fut, 
ahol újra megfordul és visszajön. Mindig kapcsold ki a siklót, amikor nincs használatban, akkor is, 
ha a STOP álláson van.

I) Probléma megoldás
Ha a motor nem működik:



• Ellenőrizd, hogy jók-e az elemek.
• Ellenőrizd, hogy az elemek megfelelően lettek-e behelyezve az elemtartóba.
• Ellenőrizd, hogy mind a négy vezeték érintkezik-e a végelzárókkal. 
• Ellenőrizd, hogy a kapcsoló nincs STOP helyzetben.
Ha a sikló nem fut végig a kábelen:
• Ellenőrizd, hogy a kábel lejtése, nem túl meredek.
• Ellenőrizd, hogy a gumiszalagokat a megfelelő helyre raktad.
• Ellenőrizd, hogyan hurkoltad a kábelt, az alsó részétől kezdve az óramutató járásával 
megegyező irányba, egyszer a keréktartó közepén lévő tengely kis kereke körül.
Ha a sikló nem fordul megfelelően:
• Győződj meg róla, hogy a színes vezetékek helyesen lettek bekötve a kapcsolókban.
• Győződj meg arról, hogy az irányváltó tengely megfelelően lett rászorítva az irányváltó 
kapcsolóra.
• Győződj meg arról, hogy az irányváltó tengely erősen rányomódik, amikor a sikló eléri a stop 
pontot a táv mindkét végén.
• Győződj meg róla, hogy az irányváltó kapcsoló nem ragadt be a közepén, így a sikló leáll.

J) Hogyan működik
• Az elemek biztosítják az elektromosságot a motor részére, amely bekapcsolja a görgőket nagy 
sebességgel.
• A görgők, mint fogaskerekek működnek. Csökkentik a forgási sebességet úgy, hogy a felső 
kerék, ami körül a kábel van, viszonylag elég lassan forog. Ez a kerék a hajtókerék. Húzza a 
kábelt, amely végighúzza a siklót. A súrlódás a hajtókerék és a kábel között okozza a sikló 
megállását.
• Az irányváltó kapcsoló módosítja az irányt, amelyben a villamos energia áramlik át a motoron. 
A kapcsoló működése a motor forgását az ellenkező irányba váltja ki, és ez által a sikló irányt 
változtat. Amikor a sikló a kábel végéhez ér, a hátrameneti tengely szorul, amely működteti az 
irányváltó kapcsolót, így a sikló visszamegy.

K) Érdekességek
• A sikló része, amelyben az emberek utaznak, néha gondolának nevezik.
• A sikló néha légi villamos, vagy a kötélpályának hívják.
• A bányákban használnak felvonókat a kő vagy szén egyik helyről a másikra mozgatásához.
• Az első utas felvonók az Alpokban épültek az 1920-as években, a turistákat felvinni a hegyek 
tetejére.
• Egy felvonó Costa Rica-ban a turistákat végig viszi az esőerdők fái között.
• A franciaországi Aiguille du Midi felvonó legfelső állomása 2800 méterrel magasabban van az 
alsó állomástól.
• Néhány felvonó forgó kabinnal rendelkezik, hogy az utasoknak jobb kilátást biztosítsanak.
• A kínai Tianmen Shan felvonó a leghosszabb a világon. 7455 m-re az egyik végétől a másikig.
• A legnagyobb felvonók emeletesek, hogy akár 200 főt tudjanak szállítani.
• San Francisco utcai felvonói ugyanazon az elven működnek, mint légi felvonók. A kocsik 
síneken futnak az utcán, és földalatti kábelek által húzva.


