
Elemes kétéltű jármű 
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 játékhoz felnőtt felügyelete szükséges. 
2. A játék 8 éven felüli gyermekek részére készült. 
3. A csomag apró részeket tartalmaz, melyek lenyelése 
fulladást okozhat. Ne adja a játékot 3 évesnél 
fiatalabb gyermeknek. 

4. Az elemtartóban levő csatlakozókat ne érintsd fém 
tárggyal, mert rövidzárlatot okozhatsz. 

5. Ha az elemtartóra vagy a motor házra víz spriccelne, 
azonnal töröld le, nehogy berozsdásodjanak. Szükség 
esetén a jármű belső részeit is szárazra kell törölni. 

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) Lapátkerék 

b) Motor-ház két részből 

c) Elemtartó fedele 

d) Elemtartó + vezetékek 

e) Véglezárók 

f) 4 db keréktárcsa 

g) Tengely fogaskerékkel 

h) Fogaskerék 

i) Motor vezetékekkel 

j) Csavarok 

k) Törzs 

l) Átlátszó tető 

 
Megjegyzés: Szükséged lesz még 2 db AAA elemre, egy kicsi kereszthornyos csavarhúzóra, és négy darab üres, tisztára mosott üdítős 
palackra, melyeket a csomag nem tartalmaz. 
 
D) Összeállítás 
A kétéltű jármű összeállításához kövesd az alábbi lépéseket. A számok az angol nyelvű útmutató számaira utalnak. 
1. Keresd meg a motor ház két felét. Az egyik felében van egy hosszú tengely, amit a másik félben nem látsz. Fogd a tengellyel ellátott 

darabot, pattintsd a motort a helyére a motortartó sarkában. A motor piros színű vezetékét óvatosan dugd át a sarokban lévő lyukon. 
2. A ház közepén lévő rövid tengelyre húzd rá a fogaskereket úgy, hogy a nagyobb fogaskerék legyen a ház felé. A nagyobb átmérőjű 

fogaskeréknek illeszkednie kell a motor tengelyén lévő csigakerékkel. 
3. Keresd meg a tengelyes fogaskereket. A fogaskerék közepén lévő szürke műanyag a fogaskerék egyik oldalán hosszabb. A hosszabb 

tengelyrészt pattintsd a háznak a motorral ellentétes oldalán található lyukba. Kevés étolajjal kend be a motor tengelyét és a 
fogaskerekeket. 

4. Pattintsd össze a motor ház két felét, ellenőrizd, hogy a tengely a helyén van-e, és, hogy a fekete vezeték nincs-e beszorulva. Három 
csavarral rögzítsd a motor házat. 

5. Az elkészült motor házat pattintsd a törzsbe, ügyelj rá, hogy a motor házból kilógó fogaskerék a törzsön a neki kialakított helyre 
kerüljön. Négy csavarral rögzítsd a motor házat. 

6. Pattintsd az elemtartót a törzsön lévő két pöcökre. Az elemtartó mindkét oldalán legyen 1-1 vezeték. Az elemtartót két csavarral 
rögzítsd. 

7. Most össze kell kötnöd az elemtartó vezetékeit a motor vezetékeivel. Az elemtartó és a motor ház között találsz két csatlakozót a 
törzsön. Mindkét csatlakozóba rakj egy vezetéket az elemtartóról és egy vezetéket a motorról. Mindkét csatlakozóba tegyél egy-egy 
végelzárót, hogy a helyükön tartsák a vezetékeket. A csatlakoztatásnál az egyforma színű vezetékeket tedd egy lyukba. 

8. A két hátsó tengelyre (a törzs hátsó részén lévő fix tengelyek), a lapos felükkel a törzs felé húzz rá 1-1 keréktárcsát. A 
keréktárcsáknak be kell pattanniuk a helyükre. 

9. A másik két keréktárcsát illeszd a lapátkerekekbe, a keréktárcsák lapos fele legyen befelé. A lapátkerekeket és keréktárcsákat 
pattintsd a motor házon lévő tengelyekre. 
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10. Tegyél 2 db AAA típusú ceruzaelemet az elemtartóba. Az elemek negatív pólusa (a lapos vége) kerül az elemtartóban a rugóhoz. Ha a 
motor elindul, kapcsold ki a kapcsolóval. Csavarozd rá az elemtartóra a fedelét. 

11. Az átlátszó tetőt rögzítsd két csavarral. 
12. Az üdítős palackokat csavard rá a keréktárcsákra. 
Gratulálunk! A kétéltű jármű elkészült. 
 
E) Működés 
Tedd a földre a kétéltű járművet, keress olyan helyet, ahol szabadon tud előre haladni. Kapcsold be a motort, és nézd hogyan halad. 
Képes a jármű kavicson és sárban is haladni? 
Próbáld ki! Tedd a kétéltű járművet a fürdőkádba! A lapátkerekek bemerülnek a vízbe, és hajtják a járművet. 
Próbálkozz különféle méretű palackokkal. A jármű óriásnak fog tűnni az 1,25 literes palackokkal. 
 
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 van-e kenőanyag a fogaskerekeken. 
• Ellenőrizd, hogy mind a négy vezeték érintkezik-e a végelzárókkal. 
A jármű hátrafelé megy 
• Nem a megfelelő vezetékeket kötötted össze. Szedd ki a végelzárókat, cseréld meg a vezetékeket, majd tedd vissza a helyükre a 

végelzárókat. 
 
G) Hogyan működik 
A kétéltű jármű kerekeit a motor hajtja, ami az elemektől kapott elektromosságot mozgássá alakítja. Két fogaskerék pár van a motor 
házban, aminek a feladata a forgási sebesség lassítása. A forgási sebesség lassításával a fogaskerekek növelik a motor forgatónyomatékát. 
Az első szett fogaskerék a motoron lévő csigakerékből és a középső fogaskerék külső oldalából áll. A motor tengelyének egy körbeforgása 
ily módon egyetlen barázdával forgatja el a fogaskereket. A kisebb fogaskerék csökkenti a forgási sebességet nagyobb fogaskerék és a 
tengely között. 
Amikor a kétéltű jármű vízbe kerül, akkor a palackok nem kerékként, hanem ballasztként működnek. A járművet a vízben nem tudnák a 
palackok hajtani, ezért szereltük rájuk a lapátkerekeket. 
 
H) Érdekességek 
• A kétéltű jármű jól halad vízen és szárazföldön egyaránt. 
• A kétéltűek nevüket a kétéltű állatokról kapták (pl. a békák). A kétéltű állatok életük egy részét szárazföldön, másik részét pedig a 

vízben töltik. 
• A katonaságnál használt kétéltű járművek csapatokat és felszereléseket szállítanak, folyókon tudnak átkelni, pontom hidakat alkotnak. 

A kétéltűeket használnak a mentőcsapatok is, és a farmerek munkáját is segíthetik ilyen járművek. 
• Vannak olyan kétéltű sportautók, amik vízre kerülve motorcsónakként működnek. Ezeknél a járműveknél a vízbe érkező járművek 

kerekeit az alváz alá hajtják. 
• Terveztek már búvárhajókat is. Az ilyen sportautók a vízbe érve mini tengeralattjáróvá alakulnak. 
• Az első kétéltű járművet 1918-ban építették. 
• James Bond a „Kém, aki szeretett engem” című filmjében, 1977-ben egy kétéltű járművet vezetett. 
• A kétéltű járműveket nagy kerekeik megakadályozzák abban, hogy elsüllyedjenek a puha talajon, például a sárban. A kétéltű jármű súlya 

nagy felületen oszlik el. Azokat a járműveket, amelyek nagy kerekeiken osztják el önsúlyukat, alacsony-talajnyomású járműveknek 
nevezzük. 

• A legtöbb üdítőital palack alapanyaga PET (polietilén-tereftalát). Az újrafeldolgozáshoz megadott kódszáma 1. 
• A PET újrafelhasználása ledarálással történik, majd újabb palackokat és műszálas anyagokat készítenek belőle. 
• 25 darab kétliteres palack szükséges egy új széldzseki elkészítéséhez. 
• Az USA-ban évente 22 milliárd műanyag palackot dobnak el a természetben. 


