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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. Figyelmesen olvasd végig a használati útmutatót mielőtt munkához látnál.
2. Azonosítsd be az alkatrészeket az összeszerelés előtt.
3. A játékhoz felnőtt felügyelet szükséges.
4. A csomag apró részeket tartalmaz, melyek lenyelése fulladást okozhat. Ne adja a játékot 3 
évesnél fiatalabb gyermeknek.

B) A doboz tartalma
a) Üdítődoboz tartó x1  f) Ceruza csatlakozó x2
b) Ceruza x2 g) Ceruza tartó x2
c) Fehér vezeték x1 h) Csavar x6
d) Számológép tartó x1 i) Csiszolópapír x1
e) Számológép vezetékekkel x1 j) Ragasztóhab x2

Megjegyzés: Szükséged lesz még 2 db használt és elmosott alumínium üdítős dobozra, ceruza 
hegyezőre, vízre, sóra és egy kicsi kereszthornyos csavarhúzóra, melyeket a csomag nem 
tartalmaz.

C) Összeállítás
1. Távolítsd el kb. 2 cm-en a fedőréteget a doboz elején a csiszolópapír csiszoló részével, mivel az 
gátolhatja az elektromos áramkört.
2. Helyezd a két dobozt egymás mellett és a tartókat a dobozokra. Ellenőrizd, hogy mindkét első 
csavar a csiszolt területen helyezkedik el.
3. Biztosítsd négy csavarral a tartót.
4. Hegyezd ki mindkét végén mindkét ceruzát a ceruzahegyezővel. A grafit látható kell legyen 
mindkét végén. Csúsztasd a ceruza tartókat (G alkatrész) a ceruzákra.
5. Helyezz egy csavart a ceruza csatlakozóba (F alkatrész) körülbelül a csatlakozó belsejének 
feléig. A ceruza egyik végét helyezd a ceruzacsatlakozóba. A ceruza grafitnak érintkeznie kell a 
csavarral. Lehet, hogy szükséges lesz állítani a csavaron. Erősen meg kell tartani a ceruzát a 
csatlakozóban. Ne húzd a csavart túl szorosra, mert eltörhet a grafit. Ismételd meg a másik 
ceruzával és ceruza csatlakozóval.
6. A ragasztóhab segítségével, ragaszd a számológépet a számológép tartóra (D alkatrész), majd 
fordítsd meg. Biztosítsd a piros és fekete vezetékeket, a számológépet hátoldalán lévő résekbe 
(az ábrának megfelelően).

D) Az áramkör csatlakozása
Az összeállításhoz kövesd az alábbi lépéseket. A számok az angol nyelvű útmutató számaira 
utalnak.
1. Töltsd meg a két üdítős dobozt kb. 2/3-ra sós vízzel (4 dl. vízhez 40 gramm só). Helyezd 
mindkettőbe a ceruzatartókban lévő ceruzákat. A ceruzák vége érjen bele a sós vízbe. 
2. Csatlakoztasd a számológép piros vezetékét a jobb oldali ceruzahegyre rátekerve a csavarra. Ez 
lesz az elem plusz polaritása.
3. Csatlakoztasd a számológép fekete vezetékét a bal oldali ceruzahegyre rátekerve a csavarra. Ez 
lesz az elem mínusz polaritása.
4. Zárd be a kört a bal oldali ceruzahegyet összekötve a jobb oldali üdítős dobozzal a fehér 
vezetékkel, a rajz szerint.



5. Ellenőrizd újra a kapcsolatot. Kapcsold be az üdítődobozos számológépedet a bekapcsoló 
gomb (ON/C) megnyomásával. Tárolásra, rácsíptetheted a számológépet az üdítődoboz tartóra.
Gratulálunk! Az üdítődobozos számológéped elkészült. Kapcsold ki, amikor nem használod.

E) Probléma megoldás
Ha a számológép nem működik:
• Ellenőrizd, hogy mind a négy vezeték a csavarok megfelelő végéhez csatlakozik, és hogy a 
vezetékek fém része érintkezik a csavarokkal.
• Ellenőrizd, hogy a ceruza csatlakozók csavarjai érintkeznek a ceruzák grafit hegyével.
• Ellenőrizd, hogy a ceruza hegye beleér a sós vízbe.
•Győződj meg róla, hogy a dobozban lévő vízhez hozzáadtad a sót.
•Ha az üdítődobozos számológépedet rég szerelted össze, idővel egyes részei oxidálódhattak. 
Cseréld ki az üdítős dobozt és a ceruzákat.

F) Hogyan működik
• Az elem működik, mert a vegyi anyagok a dobozban és a sós víz kölcsönhatásban vannak 
egymással. Ezeket nevezzük kémiai reakciónak. Elektromos áramot hoznak létre az a vezetékben, 
ami táplálja a számológépet. Jó néhány reakció jön létre az elemben, de a két legfontosabb a 
dobozok belső felületén és a ceruzák hegyén történik.
• A víz néhány apró részecskéje (az úgynevezett molekulák) további részecskékre osztódnak, 
ezek az úgynevezett ionok. Az egyik ilyen részecskét hidroxid ionnak nevezzük. A dobozok belső 
felületén az alumínium kombinálódik a hidroxid ionokkal, így jön létre az alumínium-hidroxid 
anyag. Ez felszabadít más apró részecskéket, az úgynevezett elektronokat, melyek az elektromos 
áramot generálják.
• Ahogy a ceruza vége beleér a sós vízbe, oxigén feloldódik a vízben, és összekeveredik a vízzel és
a grafit elektronjaival, melyből hidroxid ionok keletkeznek a vízben.
• Mindegyik doboz egy cella, amely villamos energiát termel, és a két cellából összekötve lesz egy 
elem, ami elegendő villamos energiát termel, hogy a számológép működjön. Az elektronok 
kiáramlanak az első dobozból a grafit mentén át a másodikba, a számológépen keresztül, és 
vissza.
• A vízben feloldott só segíti az elektronok mozgását a grafitból a dobozok belső felületeibe.
• A vízben oldott oxigén a levegőből származik. Ezért hívjuk ezt a fajta elemet alumínium-levegő 
elemnek.

H) Érdekességek
• Minden elem két elektródával rendelkezik. Az elektródákhoz használt vegyi anyag szerint 
vannak elnevezve. Jó példák erre a cink-szén és lítium-ion (röviden Li-ion rövid) elemek.
• Ezt az elemet nevezzük alumínium-levegő elemnek, mivel a vegyi anyagok, amelyek alkotják az 
elektródákat alumínium és oxigén a levegőből. Ez egy kicsit megtévesztő, hogy az oxigén inkább 
gáz, mint szilárd elektróda, amilyen az alumínium.
• Az elem két cellából tevődik össze sejt, az egy-egy dobozban. Összekötve a cellákat, együtt 
kétszer annyi villamos energiát termel.
• A cellákban lévő sós vizet elektrolitnak nevezzük. Nedves celláknak nevezzük azokat, 
amelyekben az elektrolit egy folyadék. A száraz cellákban folyadék helyett egy paszta található.
• Az első ismert elemet Alessandro Volta olasz tudós készítette 1800-ban. Volta-oszlopnak hívták, 
és fém lemezekből készült, elválasztva sós vízben áztatott papírral.
• Egy üdítős doboz újrahasznosításával annyi energiát takaríthatunk meg, ami elég egy 100 
wattos égőt közel négy órán át égetni, vagy a televíziót három órán keresztül bekapcsolva tartani.
• Az újrahasznosításhoz a szükséges energiának mindössze 5% -a kiásni és feldolgozni az ércet - ez
azt jelenti, hogy 95% -kal kevesebb energiára van szükség az újrahasznosításhoz! Ez sok cégnek 
pénz megtakarítást jelent, és sokkal jobb a környezetnek. Több országban valamilyen jutalmat is 
kínálnak, ha a dobozokat egy újrahasznosító központban viszik. Te kapsz vissza pénzt az üdítős 
dobozokért? 


