
Katamarán hajó 
Használati útmutató – kövesd az angol nyelvű képes útmutató alapján 

 
A) Biztonsági előírások 
1. Mielőtt munkához látsz, olvassd végig a használati útmutatót. 
2. A játékhoz felnőtt felügyelete szükséges. 
3. A játék 8 éven felüli gyermekek részére készült. 
4. A csomag apró részeket tartalmaz, melyek lenyelése fulladást 

okozhat. Ne adja a játékot 3 évesnél fiatalabb gyermeknek. 
5. Az elemtartóban levő csatlakozókat ne érintsd fém tárggyal, 

mert rövidzárlatot okozhatsz. 
6. Alaposan vizsgáld meg a műanyag propellert mielőtt a motorba 

építed (11. ábra). Amennyiben a lapátokon vagy a karimán 
repedést találsz, ne indítsd el a motort. A cserével keresd fel 
a játékboltot. 

7. Forgó propellert ne próbáld az ujjaddal, vagy egyéb tárggyal 
megállítani. 

8. Kizárólag a használati útmutató előírásainak betartásával 
összeállított játékot lehet vízben használni. 

B) Elemre vonatkozó utasítások:  
1. A játék 2 db 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 akkumlátorokat szedd ki a játékból, mielőtt 

tölteni kezdenéd őket.  
7. Az akkumlátorok feltöltése felnőtt felügyelet mellett 

történjen.  
8. Ne próbálkozz a nem újratölthető elemek feltöltésével.  
9. Ne keverd a használt és új elemeket.  
10. Ne keverd a hagyományos elemeket tartós elemekkel és 

akkumlátorokkal.  
11. Ügyelj rá, hogy a csatlakozókat ne zárd rövidre.  

C) A doboz tartalma 

 

a) Törzs tartó 

b) Kereszt tartó 

c) Műanyag gyorskötő 

d) Motor tető 

e) Propeller 

f) Elemtartó + fedő + kapcsoló + vezetékek 

g) Motor vezetékekkel 

h) Véglezárók 

i) Csavarok 

 
Megjegyzés: Szükséged lesz még 2 db AAA elemre, egy kicsi kereszthornyos csavarhúzóra, és két darab üres, tisztára mosott egy literes, 
vagy fél literes üdítős palackra, melyeket a csomag nem tartalmaz.   

 

D) Összeszerelés 
Az angol nyelvű útmutatóban lévő képek segítségével szereld össze a katamaránt. A színes számok az útmutató képeire hivatkoznak. 
A kereszt tartó és a törzs tartó felszerelése 
1 – Azonosítsd be a kereszt tartót, és alaposan tanulmányozd. A tetejének a közepén lévő lyukhoz csatlakozik a motor. A két végén két 
vezetősín található. Keresd meg és tanulmányozd a törzs tartókat. A tartók egy-egy hurokban végződnek. Helyezd az egyik törzs tartót a 
kereszt tartó egyik végéhez, bizonyosodj meg róla, hogy a kereszt tartó és a törzstartó megfelelő irányban álljon. Két csavar segítségével 
rögzítsd egymáshoz a részeket, a törzs tartón lévő négy lyukból a középső kettőt használd. (Négy lyuk van a törzs tartón, ezek közül 
akármelyik kettőt használhatod. Miután az üvegeket is a helyükre raktad a törzs tartóban, rakd a katamaránt vízre, hogy ellenőrizd 
egyensúlyban van-e. Ha a katamarán előre billen, akkor előrebukik és elsüllyed majd, ha a propeller teljes sebességgel forog. A katamarán 
kiegyensúlyozásához változtasd a kereszt tartó csavarjainak pozícióját.) 
2 – Ugyanilyen módon szereld a kereszt tartó másik végére a másik törzs tartót. 
Motor és elem 
3 – A motort óvatosan illeszd a helyére a kereszt tartón, a tengely előre felé bújjon ki a kereszttartón lévő lyukon, a vezetékek pedig 
felfelé legyenek. 
4 – Tedd a motorra a motor tetőt, a vezetékeket húzd át a tető hátsó részén lévő lyukakon. 
5 – Fordítsd meg hajót. Szereld a helyére az elemtartót. Az elemtartó vezetékeit dugd át a motortető hátsó részén lévő lyukakon, majd 
pattintsd a helyére az elemtartót. Az elemtartón lévő lyukaknak pontosan illeszkedniük kell a motor tetőn és kereszt tartón lévő pöckökkel. 
Rögzítsd az elemtartót két csavarral. Még ne tedd be az elemeket a helyükre. 
6 – Kösd össze az elemtartó vezetékeit a motor vezetékeivel. A motor piros vezetékének lecsupaszított végét, és az elemtartó piros 
vezetékének lecsupaszított végét csúsztasd a motor házon lévő csatlakozóba. Nyomd végelzárót a helyére, ügylej rá, hogy mindkét 
lecsupaszított vezetékvég érintkezzen vele. Ismételd meg a fentieket a másik két vezetékkel. 
7 – Tedd a helyére a motor tetőt, csavarral rögzítsd. 
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Tartályok 
8 – A katamarán tartályai üdítős palackból készülnek. A palackok ne legyenek rövidebbek, mint 20 cm, mert akkor túl rövidek lennének, nem 
lehetne a törzs tartót rájuk szerelni, és a katamarán nem lenne egyensúlyban a vízen. Szedd le a kimosott, üres üdítős palackok kupakját. 
Húzd rá az üvegek nyakára a törzs tartón lévő hurkot, majd csavard vissza a kupakokat. Mielőtt a kupakokat visszatekernéd, bizonyosodj 
meg róla, hogy a törzs tartó illeszkedik a palackok oldalához. 
9 – A csomagban levő gyorskötözők segítségével rögzítsd a palackokat. Minden palackhoz egy gyorskötözőt használj. A gyorskötöző hegyes 
végét belülről kifelé dugd át a törzstartón lévő hátsó lyukon. Tekerd körbe a palackon, majd húzd a gyorskötöző végét a rögzítő gyűrűbe. A 
gyorskötöző szárának maradéka kifelé áll, a forgó propellertől távol. Húzd meg a gyorskötözőt, hogy jól tartsa a palackot, de ne horpassza 
be. A gyorskötöző hossza egy kb. 1,25 literes palackra elegendő. A másik palackot ugyanígy rögzítsd. Megjegyzés: A törzstartón lévő hurok 
a legtöbb palackra illeszkedik. Ha mégsem sikerül olyan palackot találnod, ami illeszkedik a hurokba, akkor elegendő, ha a palackot csupán a 
gyorskötözővel rögzíted, nem kell az üveg nyakát a hurkon átdugni. 
Összeállítás 
10 – Az elemtartón lévő kapcsolót állítsd „OFF” állásba. Tegyél 2 darab AAA típusú ceruzaelemet az elemtartóba. Az elemek negatív pólusa 
(a lapos vége) kerül az elemtartóban a rugóhoz. Tedd rá az elemtartóra a fedelét. 
11 – Nyomd a propellert a tengelyre, ügyelj rá, hogy a propeller és a motor háza között kb. 1 mm maradjon.  Ellenőrizd, hogy szabadon tud-e 
forogni a propeller. (Figyelmeztetés: Alaposan ellenőrizd a propellert, mielőtt a motor tengelyére húznád. Amennyiben a lapátokon vagy a 
karimán repedést találsz, ne indítsd el a motort, hanem keresd fel a játékboltot és kérj másik propellert.) 
Gratulálunk! A katamarán elkészült. 
 
E) Működés 
Ellenőrizd a motort, mielőtt vízre bocsátanád a hajót. Állítsd a kapcsolót „ON” állásba, ekkor a motor elindul, és a propeller szabadon pörög. 
Kapcsold ki a motort. 
Fürdőkádban, kevés vízzel próbáld ki a katamaránt. Merítsd a katamaránt a vízbe. Könnyedén úszik a hajó a palackokon. Ha a katamarán 
előre vagy hátra billen, akkor az 1. pontban leírt módon változtass a kereszttartó pozícióján, keresd meg az egyensúlyi állapotot. Kapcsold 
be a motort és engedd, hogy a propeller forogjon. Mielőtt útjára engednéd a katamaránt, állítsd be irányba. A katamarán elindul a vízen, 
hajtja a propellerje. 
Változatok: 
• A katamarán súlyát kicsit növelheted, ha az egyik törzsbe kis vizet öntesz. Ha a katamarán jobb oldali tartályába raksz vizet, a hajó 

menet közben jobbra fog fordulni. Ha a katamarán bal oldali tartályába raksz vizet, a hajó menet közben balra fog fordulni. 
• Próbálj ki többféle palackot. A katamarán fenséges lesz két darab 1,25 literes palackkal. 
Figyelmeztetés: 
• Minden használat előtt ellenőrizd a propellerek állapotát. 
• Vigyázz, nehogy fejjel lefelé tedd a katamaránt a vízbe, ügyelj rá, hogy a víz ne spricceljen az elemtartóra vagy a motorra. A motor és 

az elemtartó megsérülhetnek. 
 
F) Probléma megoldás 
Ha a motor ne 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 nem került-e víz az elemtartóba vagy a motorba. Ha vizesek lettek, szedd ki az elemtartót és a motort a hajóból, és 

minden darabját hagyd megszáradni. 
A katamarán hátrafelé megy 
• Nem a megfelelő vezetékeket kötötted össze (8. lépés). 
 
G) Érdekeségek 
Hogyan működik? Az elemek elektromos árammal táplálják a motort, és így a motor nagy sebességgel forogni kezd. A propeller lapátjai 
hátrafelé hajtják a levegőt. A fizika törvénye kimondja, hogy minden erővel együtt fellép egy ugyanakkora ellenerő. Amikor tehát a 
propeller lapátja hátrafelé hajtják a levegőt, akkor a levegő előre nyomja a propellert. Ezért indul el a katamarán előre. A hajó elég könnyű, 
így hamar fel tud gyorsulni. A tartályok csak kissé merülnek el a vízben. Ez azt jelenti, hogy a hajó könnyebben tud haladni a vízben. 
Katamaránok A kéttestű (kéttörzsű) hajókat katamaránnak nevezzük. A katamaránok gyorsabban tudnak haladni, mint az egytörzsű hajók, 
mert könnyebben hasítják a vizet. Sokféle katamaránt ismerünk, vannak nagyon gyors vitorlás katamaránok és vannak hatalmas, autókat 
szállító komp-katamaránok. 
Trimaránok: A trimaránnak három törzse van, általában egy nagyobb középső test, és két kisebb kétoldalt. 2007-ben a Groupama nevű 
trimarán 29,3 csomó (54,3 km/h) átlagsebességgel szelte át az Atlanti óceánt. 
Propeller ereje: A propeller lapátjai forgás közben hajtják a levegőt. A propeller lapátjai V alakban hajtják a levegőt. A lapátok azért 
vannak megcsavarva, mert a lapátok vége gyorsabban forog, mint a közepük. 
Levegő hajtású hajók: A legtöbb vízi járművet víz alatti propeller hajtja. Légpropellereket általában olyan járművekhez használnak, 
amelyek sekély vízben haladnak, ahol a víz alatti propeller a mederbe ütközne, vagy beakadna a vízi növényekbe. A két legismertebb 
léghajtású hajó a légpárnás hajó és a Te Palack katamaránod! 
Miért úszik a vízen a palack katamarán? A hajó azért úszik a vízen, mert a víz felfelé nyomja. A tudósok ezt felhajtóerőnek nevezik. A 
felhajtóerő mértéke attól függ, hogy mennyi vizet szorít ki a hajó törzse vízbe merüléskor. Amikor a katamarán jobban elmerül a vízben, 
megnő a kiszorított víz mennyisége, és így a hajóra ható felhajtóerő is nő. Amikor a felhajtóerő megegyezik a hajó súlya által kiváltott 
lefelé ható erővel, akkor a hajó lebegni fog. 


