
Krumplióra – használati útmutató - Kövesd az angol nyelvű képes útmutató alapján 
 
A) Biztonsági előírások 
Szülők figyelmébe: Kérjük, olvassa el az utasításokat, mielőtt odaadná gyermekének a játékot. 
1. Mielőtt munkához látsz, olvasd végig a használati útmutatót. 
2. A játékhoz felnőtt felügyelete szükséges. 
3. A játék 8 éven felüli gyermekek részére készült. 
4. A csomag és a késztermék apró részeket tartalmaz, melyek lenyelése fulladást okozhat. Kérjük, ne adja a játékot 3 évnél fiatalabb gyermeknek. 
5. A fém alkatrészek szélei élesek lehetnek. Összeszerelésnél felnőtt segítsége javasolt. 
6. A csomagban levő alkatrészeket ne kösd elemre vagy hálózatra, mert elektromos zárlatot okozhatsz. 
7. Külső elektromos zavar következtében időnként kikapcsolhat az LCD óra kijelzője. Ilyenkor az órát újra kell indítani (RESET) és visszatér a normál működés. 
 

B) A doboz tartalma: Digitális óra két vezetékkel, két pohár, átlátszó ragasztószalag, vezeték, réz- és cink-lapok 
 

C) A krumplióra elkészítése 
1. lépés:  Egy réz- és egy cink-lapból készíts elektróda párt. A vezeték lecsupaszított végét óvatosan dugd át a fémlapok végén lévő lyukon. Csavard össze a 

vezeték végét, hogy biztosítsd a stabil kötést. A csatlakozást fedd be egy öntapadós ragasztószalaggal. 
2. lépés:  Az óra fekete vezetékét (negatív pólus) kösd az egyik cinklaphoz. Az óra piros vezetékét (pozitív pólus) kösd az egyik rézlaphoz. Most már az 

alkatrészek össze vannak kötve. 
3. lépés:  A réz- és cinklapokat szúrd bele krumplikba a képen bemutatott módon. Ügyelj rá, hogy a fémlapok ne érhessenek egymáshoz. Az órának most el kell 

indulnia. 
 

D) Az óra beállítása 
1. A beállítás lépései: Amikor először szúrtad be a fémlapokat a krumplikba, akkor az óra kijelzője felvillan, és „12:00” órát fog mutatni.  
Nyomd meg az „A” jelű gombot, és az óra elindul, a középen lévő két kis pont villogni kezd. Nyomd meg kétszer a „B” jelű gombot a hónap beállításához, majd az 
„A” jelű gomb nyomogatásával válaszd ki a megfelelő hónapot. A kapott eredmény elfogadásaként nyomd meg a „B” gombot, így továbblépsz a nap beállításába. 
Az „A” jelű gomb nyomogatásával állítsd be a napot. „B” gombbal elfogadod, majd továbblépsz az óra beállításába. Az „A” jelű gomb nyomogatásával állítsd be az 
órát. „B” gombbal elfogadod, majd továbblépsz a perc beállításába. Az „A” jelű gomb nyomogatásával állítsd be a percet. „B” gombbal elfogadod. Miután a perc 
beállítását is elfogadtad, nyomd meg még egyszer az „A” jelű gombot. A beállított idő megjelenik a kijelzőn.  
2. Az óra használata: Alapállapotban az óra a beállított időt mutatja. A dátum megtekintéséhez egyszer nyomd meg az „A” gombot. Két másodperc elteltével 
a kijelzőn ismét megjelenik az idő. A másodpercek megjelenítéséhez kétszer nyomd meg az „A” jelű gombot. A pontos időt akkor láthatod újra, ha ismét 
megnyomod az „A” jelű gombot. 
 

E) Probléma megoldás 
Ha az óra számlapjáról eltűnnek a számok, a következőket kell ellenőrizned: 
1. Várj egy kicsit, néha egy kis időbe telik, mire megjelennek a számok a kijelzőn. 
2. Ellenőrizd, hogy nem rozsdásodtak-e be a fémlapok. Amennyiben rozsdásak lennének, csiszolópapírral tisztítsd meg a felületüket. 
3. Próbáld meg egymáshoz közelebb szúrni a fémlapokat (vigyázz, nehogy összeérjenek). A vezetőképesség jobb lesz, ha az elektródák közelebb vannak 

egymáshoz. 
4. Ha ennek ellenére nem történik semmi, ellenőrizd a csatlakozásokat. Bizonyosodj meg róla, hogy az alkatrészek pontosan érintkeznek. Ellenőrizd a 

polaritásokat is, figyelj oda a negatív (fekete) és a pozitív (piros) kivezetések megfelelően vannak-e összekötve. 
5. Ellenőrizd, hogy egymáshoz érnek-e a vezetékek és fémlapok, nem történt-e rövidzárlat. 
 

F) Hogyan működik? 
A krumplik és a fémlapok egy egyszerű elemet alkotnak, melyek elegendő áramot termelnek ahhoz, hogy az óra járjon. A krumplik elektrokémiai cellaként 
működnek. A fémlapokon tárolt kémiai energiát elektromos energiává alakítják. Azért van szükségünk két krumplira, hogy az óra működéséhez elegendő 
erősségű elektromos áram jöjjön létre. 
A cella a benne lévő fémlapok (esetünkben a réz- és a cinklap) kémiai tulajdonságai miatt működik. A különböző tulajdonságok apró elektromosan töltött 
részecskék (iónok) áramlását idézik elő a két fémcsík között. Ez az áramlás az elektromos áram. A krumpli olyan részeket tartalmaz, melyek lehetővé teszik az 
áram folyását, de az áram csupán a másik fémlapig tud eljutni. Ezután az áram a fémlapokat összekötő vezetéken halad tovább, majd eljut az órába. Ennek az 
áramnak a hatására indul el az óra. 
 

G) További kísérletek 
Tegyél üdítőitalt a csomagban lévő két pohárba. Merítsd a réz- és cinklapokat az üdítőbe a képnek megfelelően, ügyelj rá, hogy a fémlapok ne érjenek 
egymáshoz. Az óra most elindul. Kísérletezz különféle folyadékokkal, pl. sós vízzel, gyümölcslével, vagy gyümölcsökkel, pl. citrommal, naranccsal, paradicsommal 
stb. A lehetőségeknek csak a képzelet szab határt. 
 

H) Érdekességek 
• A réz- és cinklapokat elektródának, a krumplit pedig elektrolit oldatnak nevezzük. 
• A krumpli óra úgy működik, mint az elektromos készülékekben, pl. zseblámpákban, rádiókban és MP3 lejátszókban használt elemek. Ezek az elemek mind 

vegyi anyagokat tartalmaznak, melyek elektromos áramot hoznak létre. 
• A gyümölcsök és zöldségek remekül működnek. Rengeteg olyan részecskét tartalmaznak, melyek lehetővé teszik az elektromos áram áramlását a két 

fémlap között. 
• Az elemek nevét az határozza meg, hogy milyen anyagok vannak bennük. A legelterjedtebb fajta a cink-szén elem, a nikkel-metálhibrid elem (NiMH), és a 

nikkel-kadmium elem (Ni-Cad). 
• Az elemekben lévő vegyi anyagok elhasználódnak mikor az elem áramot termel. Amikor a vegyi anyagok elfogynak, az elem kimerül. 
• Néhány elem újratölthető. Elektromos áramot lehet beléjük tölteni, ami visszafordítja a vegyi reakciókat, így az elem újra képes elektromos áramot 

termelni. 
• Az első elemet Alessandro Volta (1745-1827) olasz tudós készítette. Fémkorongokat papírlappal választott el egymástól, majd sós vízbe mártotta. Kis 

mennyiségű áramot termelt. Az elem Volta-elem néven vált ismertté.  
• Az üzemanyag cella egy speciális elem. Két vegyi elem reakciójából keletkezik elektromos áram. Például a hidrogén üzemanyag cella a hidrogén és az oxigén 

között lejátszódó reakció során elektromos áramot termel, a végtermék víz lesz. Az elemeket folyamatosan adagolják a cellába, így az sose merül ki. 
• A nem tölthető elemeket nem lehet újratölteni. 
• Az elemek tartalmaznak néhány veszélyes vegyi anyagot. Soha ne próbáld az elemeket szétszerelni, és törekedj rá, hogy elem-begyűjtő helyen dobd ki 

őket. 
• A réz nagyon jó elektromos vezető. A vezetékek és kábelek gyártása során elterjedt. 
• A cinket galvanizálásra használják, pl. kerti szerszámok és csavarhúzók esetében. A fémek felületén kialakuló cinkréteg megakadályozza a fémtárgyak 

korrodálódását. 


