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

B) A doboz tartalma
Motor alkatrészek:
C1. Motorház szett x 1,
C2. Motor x 1,
C3. Piros és fekete vezetéket x 1,
C4. Motor csiga x 1,
C5. Csavar x 2.
Dinamó generátor komponensek:
D1. Generátorház felső- és alaplap szett x 1,
D2. Fogantyú fedél szett x 1,
D3. Csörlős hajtókar szett x 1,
D4. Motor sebességváltóval és vezetékekkel x 1,
D5. Hajtómű fedél x 1,
D6. Fogaskerék x 3,
D7. Alátétes csavar x 1,
D8. Csavar x 8,
D9. Tengely x 3.
Alkatrészek az E- I közötti tevékenységekhez:
E1. Alaplemez x 1,
E2. Propeller x 1,
E3. LED vezetékekkel x 1,
E4. Kerék x 3,
E5. Görgő x 1,
E6. Tengely x 2,
E7. Palacktartó x 1,
E8. Vezeték csatlakozó x 1,
E9. Propellertartó x 1,
E10. Véglezáró x 2,
E11. Gumiszalag x 1.
Megjegyzés: Szükséged lesz még 1 db elmosott műanyag palackra, zsinórra és egy kicsi 
kereszthornyos csavarhúzóra, melyeket a csomag nem tartalmaz.

C) A motor összeszerelése
Az összeállításhoz kövesd az alábbi lépéseket. A számok az angol nyelvű útmutató számaira 
utalnak.
1. Válaszd ki a motorház szettet (C1), valamint a piros és fekete vezetékeket (C3). Fordítsd a 
motorházat a tetejére. Helyezd be a piros és fekete vezetékeket fémlemez végét (a lapos 
oldalával lefelé) a motorház tetején lévő nyílásokba. A fémlemezek végei érintkeznek a 
barázdákon keresztül a lemez alsó felületével.



2. Nyomd rá a motor görgőjét (C4) a motor tengelyre.
3. Helyezd a motort a motorház tetejére, úgy hogy a motor fémlemeze érintkezzen a 
fémlemezzel, amihez csatlakoznak a piros és fekete vezetékek.
4. Helyezd a motorház alaplapját a motorra, a csatlakozótűkkel felfelé.
5. Szorosan nyomd össze a ház alsó és a felső részét, majd csavarozd össze. Rögzítsd a házat 
két csavarral. Győződj meg arról, hogy elég szoros, hogy a piros és fekete vezetékek ne 
csúszhassanak ki.

D) A dinamó generátor összeszerelése
1. Válaszd ki a csörlős hajtókar szettet (D3). Helyezd a forgató gombot a hajtókar egyik végére, 
azt az ábra szerint. Rögzítsd egy alátétes csavarral (D7).
2. Toldd a hajtókar másik végét a tengelyre a lyukon keresztül a dinamó alaplapjára (D1). 
Rögzítsd egy csavarral.
3. Helyezz be egy fogaskereket (D6) a csörlős hajtókar tengelyébe. A kicsi fogaskerék belefér a 
hajtókarba. Helyezz be egy fém tengelyt (D9) a fogaskerék középső lyukába.
4. Helyezd a sebességváltó fedelet (D5) a fogaskerék fölé (ez csak megfelelő pozícióban 
illeszkedik). Ezt a részt tartsd meg a dinamó későbbi felhasználásra.
5. Válaszd ki a motort sebességváltóval és a vezetékekkel (D4). Illeszd be a dinamó tetején lévő 
házba (D1), a vezetékekkel a csatlakozók felé. A fogaskerék végig terjed az alaplap alsó részén.
6. Szereld fel a fogantyú fedelét (D2), úgy hogy a csavar lyuka a jobb oldalon legyen, ha hátulról
nézzük. Miután a fogantyú két felét összepattintottad, a vezetékek a motorból a 
fogantyúnyíláson keresztül kell megjelenniük, a csatlakozók irányába. Rögzítsd a fogantyú 
fedelet három csavarral (D8).
7. Fordítsd meg, hogy a generátor fedél másik oldalát lássad. Közel a dinamó fogaskerékhez, 
van két rövid cső, az egyik valamivel hosszabb, mint a másik. Illeszd össze a két fém tengelyt a 
két cső lyukába. Helyezz be egy fogaskereket (D6), a kisebbel felfelé, a rövidebb cső 
tengelyére. Győződj meg arról, hogy a nagy fogaskerék beilleszkedik a motor 
sebességváltójába. Helyezd a másik fogaskereket a másik tengelyre, ugyanúgy a kis 
fogaskerékkel felfelé. Győződj meg arról, hogy a nagy fogaskerék illeszkedik a kis 
fogaskerékkel az első fogaskerékre. 
8. Ezután óvatosan helyezd az 1-4 közötti lépések alatt kapott szerkezetet a generátor 
alaplapjára, megbizonyosodva, hogy minden fogaskerék megfelelően illeszkedik egymáshoz. 
Rögzítsd a ház felső részét öt csavarral. Ezt követően ellenőrizd, hogy a sebességváltó 
működik. Óvatosan fordítsd a hajtókart és ellenőrizd, hogy a dinamó fogaskerekei forognak. 
Egy koktélpálca segítségével, kenjük meg a fogaskerekeket egy kis testápolóval vagy étolajjal. 
Ez javítani fogja a generátor teljesítményét.
Megjegyzések: Kérjük, az optimális teljesítmény érdekében másodpercenként 1 ciklusos 
tekerési sebességet használj. Ne tekerd a generátort túl gyorsan, mert az károsíthatja a 
fogaskerekeket.

E) 1-es tevékenység: Dinamós repülő propeller
1. Nyomd a motor végén található tüskéket az alaplemezre (E1), a motor görgővel felfelé.
2. Illeszd a propellert (E2) a motor görgője végére. A propeller lazán legyen a keréken.
3. Válassz ki egy véglezárót (E10). Helyezd a motorból a piros vezeték fémgyűrűjét és a 
dinamóból a piros vezeték fémgyűrűjét a véglezáró tüskéjére. Toldd a véglezárót az alaplap 
egyik lyukába. Ismételd meg ezt a lépést, a fekete vezetékek csatlakozásával.
4. Gyorsan tekerd meg a hajtókart, ami biztosítja a propeller forgását néhány másodpercig, 
majd felrepül a levegőbe.
Figyelem: Nyitott térben játssz a Repülő Propellerrel, megóvva a környezetedben lévőket.

F) 2-es tevékenység: Dinamós lámpa
1. Tartsd a palacktartót (E7) fejjel lefelé. Vezesd be a LED vezetékeket (E3) a palacktartó 
nyílásokba. Nyomd a LED lábait a tartó belsejében lévő lyukakba.



2. A palacktartó alján rések vannak a vezetékek kivezetésére. Nyomd be a piros és fekete 
vezetékeket a résekbe, mint ahogy az ábrán látható.
3. Helyezd a LED piros vezetékének fémgyűrűjét, valamint a dinamó piros vezetékének 
fémgyűrűjét a palacktartó tüskére. Ismételd meg ezt a lépést, a fekete vezetékekkel a 
következő tüskére. Nyomd a vezeték csatlakozót (E8) a palacktartóba, hogy biztosítsa a 
csatlakozásokat.
4. Helyezd a vezeték csatlakozó lábait a dinamó ház tetejére.
5. Nyomj egy tiszta műanyag palack nyakát a palacktartóba. A LED legyen a palack belsejében.
6. Tekerd a hajtókart, hogy a lámpa világítson. Ha a LED nem világít, tekerd a hajtókart a másik 
irányba. A hajtókar különböző sebességgel való tekerésével lehet beállítani a fényerőt. 
(Megjegyzés: Ne tekerd a hajtókart túl gyorsan, mivel kiéghet a LED).

Dinamós izzó összeszerelési útmutató:
1. Köss egy madzagot a fordított U-alakú szerkezeten keresztül a vezeték csatlakozó közepén 
(E8), és köss egy csomót.
2. Függeszd fel. Tekerd a hajtókart, hogy az izzó égjen.

Dinamós asztali lámpa összeszerelési útmutató:
1. Nyomd a palacktartó csatlakozó tüskéket az alaplapba.
2. A véglezárók segítségével, csatlakoztasd a dinamó és a LED két piros és két fekete vezetékét.
3. Tekerd a hajtókart, hogy az asztali lámpa világítson.

G) 3-as tevékenység: Dinamós propelleres versenyautó
1. Nyomd a propeller tartót (E9) a motor görgőre (C4).
2. Szereljük be a motort a motor görgővel kifelé, az ábra szerint.
3. Nyomd a propellert (E2) a propeller tartóra.
4. Csúsztasd a két tengelyt (E6) az alaplemez (E1) vége alatti nyílásokba. Nyomd a kerekeket 
(E4 és E5) a tengelyek végére.
5. A véglezárók segítségével, csatlakoztasd a dinamó és a motor két piros és két fekete 
vezetékét.
6. Tekerd gyorsan a hajtókart, hogy a propeller mozgassa a versenyautót előre és hátra. Fordulj
a másik irányba, hogy a versenyautó visszafele induljon.

H) 4-es tevékenység: Dinamós autó
1. Használd a 3-as tevékenység alatt összeszerelt futóművet. Keresd meg a speciális kereket 
(E5), amelynek a belső oldalán egy csiga található.
2. Szereljük be a motor görgőt (C4) kifelé nézve, a második és harmadik lyuksorra alaplemez 
(E1), végétől, az ábrán látható módon.
3. Nyújtsd ki a gumiszalagot a motor görgője és a speciális kerék csigája körül.
4. Óvatosan emeld ki a karosszériát a doboz oldalán. Csúsztasd a csatlakozó tüskéket a 
motortest lyukakba.
5. A véglezárók segítségével, csatlakoztasd a dinamó és a motor két piros és két fekete 
vezetékét.
6. Tekerd gyorsan a hajtókart, hogy indítsa be és mozgassa előre és hátra az autót. Fordulj a 
másik irányba, hogy az autó visszafele induljon.

I) 5-ös tevékenység: Dinamós robot
1. Használd a 4-es tevékenység alatt összeszerelt futóművet. Vedd ki a karosszériát. Vedd ki a 
formákat a doboz oldalán, és használd őket egy használt, kimosott palack díszítéséhez, hogy 
hasonlítson egy robothoz. Csúsztasd a csatlakozó tüskéket a palacktartó (E7) alaplapjába (E1).
2. A véglezárók segítségével, csatlakoztasd a dinamó, a LED és a motor két piros és két fekete 
vezetékét, az ábra szerint.
3. Tekerd gyorsan a hajtókart, hogy indítsa be és mozgassa előre és hátra a robotot. 



J) Probléma megoldás
Ha a motor nem indul be, amikor megforgatod a hajtókart:
• Ellenőrizd, hogy minden vezeték megfelelően csatlakozik a dinamóban és a motorban, 
valamint az alaplapban (E1).

Ha a Dinamós repülő propeller nem száll fel:
• Ellenőrizd, hogy minden vezeték megfelelően csatlakozik.
• Ellenőrizd, hogy esetleg a propeller (E2) nincs túl szorosan rádugva a motor görgőjére.
• Próbáld meg a hajtókart a másik irányba tekerni.
• Ügyelj arra, hogy egy rövid szünetet tartasz a dinamó hajtókarja tekerése közben.

Ha a LED nem világít:
• Ellenőrizd, hogy mind a négy vezeték érintkezik-e a végelzárókkal. 
• Próbáld meg a hajtókart a másik irányba tekerni.

Ha a Dinamós propelleres versenyautó nem indul el:
• Ellenőrizd, hogy a vezetékek megfelelően vannak csatlakoztatva.
• Ellenőrizd, hogy rányomtad a propellertartót (E9) a motor görgőjére (C4).
• Ellenőrizd, hogy a dinamó hajtókarját elég gyorsan tekered.

Ha a Dinamós autó és robot nem indulnak el:
• Ellenőrizd, hogy a vezeték megfelelően csatlakoznak.
• Győződj meg arról, hogy a gumiszalag körbe fut a görgők, a motor és a speciális kerék körül.
• Ellenőrizd, hogy a motor megfelelően van elhelyezve.

K) Hogyan működik
A dinamó tekercselt vezetékeket tartalmaz forgó rúdra szerelve, illetve mágneseket egy fix 
helyen a motorházban. Ha meghajtod a hajtókart, a tekercsek forognak, de a mágnesek nem 
mozdulnak. Mivel ez generálja a villamosenergia-áramlást a vezetéketeken keresztül a 
tekercsben, a dinamó funkciója, a villamos energia előállítása. A motor ugyanazokat az 
összetevőket tartalmazza, mint egy dinamó, de az éppen ellenkezőleg működik. A villamos 
energia a tekercsekben áramlik mágnesek között, így termelve az erőt, amely megforgatja a 
tekercseket. 

L) Érdekességek
• A generátor egy olyan eszköz, amely a mechanikus energiát elektromos energiává alakítja át.
• A generátort Michael Faraday találta fel az 1830-as években.
• A dinamó egy generátor, amely egyenáramot (DC) termel. Az egyenáram mindig egy irányba 
folyik.
• Egy erőműben, hatalmas generátorok alakítják át a mechanikus energiát elektromos 
energiává, a lakások, irodák és gyárak felhasználására.
• Az autók rendelkeznek generátorokkal, amelyek motor által működnek és az autók lámpáit 
és egyéb elektromos berendezéseit látják el. 


