
Használati utasítás

Elektromos Dragster/20137/

A) Biztonsági utasítások
1) Ez nem egy játék, hanem oktatást segítő eszköz, melynek célja tudományos demonstrálása az iskolai 
tantervben szereplő elveknek.  Felnőtt,  vagy 14 éven felüli  gyerek tudja összeszerelni  és használni. 
Alaposan  olvassa  el  az  útmutató  használat  előtt.  Az  alkatrészek  nem  megfelelő  összeszerelése 
balesetveszélyes lehet.

2) A fémlemezek és drótok végei élesek lehetnek, az összeszerelés felnőtt segítséggel történjen.
3) Az elemtartó érintkezőit ne mozgassa, mert rövidzárlatot okozhat.
B) Elemek használata
A termék 2 db AA 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 alapján
2 db CD, elemtartó, motorblokk, 4 db kerék, hosszú csatlakozó blokk, rövid csatlakozó blokk, 2 db 
alváztartó rúd, zászlótartó rúd, első tengely, összekötő elemek, öntapadós lapok, színes zászló.
D) A Dragster összeszerelése– kövesse a képes útmutató alapján
1) A hosszú csatlakozó blokkot  csúsztassa a motorblokkra
2) Az alváz tartó rudakat rögzítse a rövid csatlakozó blokkhoz, majd másik végeit a hosszú csatlakozó 
blokkhoz. Ez adja a dragster testét.
3) Két kereket nyomjon be a CD-k közepébe,  majd óvatosan nyomja a kerekeket a motorblokkba. 
Óvatosan dolgozzon, a CD lemezek könnyen törnek.
4) Az első tengelyt helyezze be a rövid csatlakozó blokkba, majd a két végére húzza rá a kerekeket.  
Ellenőrizze, hogy a kerekek szabadon tudnak-e forogni.
5) Helyezze az elemeket az elemtartóba. Kapcsolja be, - dragstert vegye fel a földről – csatlakoztassa a 
két kábelt a motorba. Így megtudja határozni, a haladási irányt, a kábelek bekötését.
6) Kapcsolja ki a motort, majd szerelje be az összekötő elemeket. Kövesse pontosan a képes útmutatót.  
Ne próbálja meg keresztezni a kábeleket a motor körül. 
7) Végül ragassza az elemtartót a kerékblokkra, használja az öntapadós szalagot.
E) A dragster használata
Kapcsolja be az autót, és engedje forogni a kerekeket mielőtt leteszi a földre. A kerekeknek egyenesen 
kell  forogniuk.  Ha a  kerék  ütközik,  szorul,  vagy megáll.  Kapcsolja  ki  azonnal,  nehogy sérüljön  a 
kerékdoboz vagy lemerüljenek az elemek.
F) Hogyan működik?
Minél  nagyobbak a hátsó kerekek annál  gyorsabban megy az autó.  A sebesség fokozható a  motor 
fordulatszámának növelésével (kb 1000 fordulat/perc), ami a tengelytávolság növelésével érhető el (kb 
37 cm).
A maximális sebesség 3.700 m/perc, vagyis 60 m/s, de a sebesség természetesen a talaj simaságától is 
függ.  A CD-k nagyon vékonyak,  így kicsi  a  súrlódás.  A mérnökök ilyen  szerkezetet  használnak a 



kerekek  felszínen  történő  mozgásának  megfigyelésére.  Köztudott,  hogy  a  lapos  kerekű  kerékpár 
súrlódási ellenállása nagyobb, mint a keményre fújt kerekűé. 
G) Hogyan tovább?
A csomagban  van  egy  zászlórúd  és  egy  zászló.  Rögzítse  a  rudat  a  csatlakozó  blokkhoz,  majd 
ragasztószalaggal, vagy folyékony ragasztóval rögzítse a zászlót. Készíthet saját zászlót is. A CD-t is 
kicserélheti, egy már nem használt színes CD-re.
H) Mire jó egy dragster?
A dragster más, mint a többi jármű. Arra tervezték, hogy kis távolságokat gyorsan tegyen meg, nagyon 
nagyok a kerekei és erős a motorja,  aminek köszönhetően nagy a gyorsulása.  Sok autót próbálnak 
„dragsteresre” alakítani, nagy kerekeket szerelve rájuk.
A CD optimális  kerék,  mivel nagyon vékony,  ennek köszönhetően sima felületen könnyen halad – 
sokkal jobban, mint a vastag kerekek gumival
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