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A)  Biztonsági  utasítások: Mielőtt  munkához  lát  alaposan  tanulmányozza  át  a  használati 
utasítást. A játék 8 évnél idősebb gyermekek számára készült. Folyamatos felnőtt felügyelet 
javasolt.  A  játékkészlet  és  az  elkészített  szélmalom generátor  is  apró  részeket  tartalmaz, 
melyek fulladást okozhatnak. Ne adja a játékot 3 évnél fiatalabb gyermeknek. A szélmalom 
működése közben viseljen kesztyűt és védőszemüveget, mert a légmozgástól a kisebb tárgyak 
elrepülhetnek.
B) Mielőtt munkához lát: Szüksége lesz egy üres ásványvizes palackra, valamint egy kis 
méretű kereszthornyos csavarhúzóra, amiket a csomag nem tartalmaz. Alaposan nézze át a 
következő pontban bemutatott alkatrészeket mielőtt elkezdi összeállítani a szélmalmot.
C) A doboz tartalma: 1 db propeller, 1 db előlap, 1 db hátlap, 2 db fél csavaros kupak, 1 db 
vezérsík (farok), 1 db propeller tengely, 1 db motor fogaskerékkel, 1 db motorfedél, 8 db kicsi 
csavar, 1 db LED lámpa egység vezetékekkel, 1 db fogaskerék tengellyel.
D) Összeszerelés: Kövesse a képes útmutató alapján
Burkolat összeszerelése: 1. – A fogaskerék tengelyének hosszabbik részét dugja át az előlapon 
lévő lyukon.  A súrlódás  csökkentése érdekében étolajjal  kenje be a  tengelyt.  A propeller 
tengelyt  húzza  rá  a  fogaskerék  tengelyére,  bizonyosodjon  meg  róla,  hogy  a  fogaskerék 
könnyen  forog.  Felnőtt  segítsége  szükséges.  2. – Az előlap  aljára  rögzítse  a  LED lámpa 
egységet.  3. –  A vezetékeket  vezesse át  a hátlap  alsó részén található  lyukakon.  4. –  Az 
előlapot  és  a  hátlapot  pattintsa  össze,  majd  rögzítse  csavarokkal.  5. –  A két  fél  csavaros 
kupakot  illessze a  burkolat  alján,  majd  két  csavarral  rögzítse  a csavaros kupakot.  Tegyen 
kevés étolajat a kupakra, hogy a burkolat könnyen foroghasson benne. A vezetékek bekötése: 
6. – A lámpa piros és fekete vezetékeit a képnek megfelelően csatlakoztassa a motorhoz. Ha a 
vezetékeket fordítva kötné be, a LED lámpa nem fog világítani. Ha a motor sima oldala (ahol 
nincs tengely) van Ön felé, és a fém érintkezők lefelé állnak, akkor a piros vezetéket a bal- a 
fekete  vezetéket  a  jobb  oldali  csatlakozóhoz  kösse.  A  megfelelő  vezetéket  dugja  át  a 
csatlakozón lévő lyukon, óvatosan hajtsa vissza a vezetéket, majd csavarja meg a vezetékeket, 
hogy biztosítsa  a  kötést.  A motor  beépítése: 7. –  A motor  fogaskerékkel  ellátott  végét  a 
képnek  megfelelően  illessze  a  burkolatba.  Óvatosan  nyomja  a  helyére,  hogy  a  motor 
fogaskerekei érintkezzenek a fogaskerékkel. Rakja a helyére a motor fedelet, majd rögzítse 
két csavarral. A rotor beépítése: 8. – Nyomja a rotort a tengelybe. A vezérsík beépítése: 9. – A 
vezérsíkot  illessze  a  hátlapon lévő lyukba.  Az állvány  szerelése: 10. –  A csavaros  kupak 
illeszkedik a legtöbb palackra. Hasznosítson újra egy palackot: mossa ki, majd csavarja rá a 
kupakot. A szélmalom generátor elkészült!
E) Mire használható a szélmalom generátor: Tartsa a palackot függőlegesen a kezében, és 
a propellert állítsa szélirányba. Ha palackot félig feltölti vízzel, akkor stabilabban áll,  és a 
szélmalmot leteheti bármely sík felületre (ügyeljen rá, hogy a LED lámpaegység ne legyen 
vizes).  A szélmalomnak erős (15-20 km/óra erősségű) szélre  van szüksége ahhoz,  hogy a 
motort  eléggé  meg  tudja  forgatni  a  LED  lámpa  bekapcsolásához.  Ha  szabad  téren 
próbálkozik,  keressen  nyílt  területet,  egy  dombtetőt,  vagy  strandot.  Ha  szobán  belül  (pl. 
tanteremben) próbálkozik, használjon közepes vagy erős fokozaton elektromos ventillátort a 
megfelelő  szélerő  eléréséhez.  Az  elektromos  ventilátor  használatakor  felnőtt  felügyelete 
szükséges.  Megjegyzés: A szélmalom generátort  kísérleti  célokra  készítettük.  Amennyiben 
folyamatosan szabad téren szeretné használni, legyen körültekintő, mert a nagyon erős szél és 
az  eső  kárt  okozhatnak  a  szélmalomban.  Érdekesség: Rakja  a  szélmalmot  éjszakára  ki  a 
szabadba, és figyelje, hogyan villan fel a LED egy-egy széllökésre. Tegyen vizet a palackba, 
és gyönyörködjön a vízen visszatükröződő fényben. Ne felejtse el a kísérlet befejezése után 
bevinni  a  szobába  a  szélmalmot,  és  ügyeljen  rá,  hogy  a  LED  egység  száraz  maradjon. 
Egyénivé varázsolhatja a szélmalmot, ha a vezérsíkra színes szalagokat ragaszt.



D) Problémamegoldás: Amennyiben a LED egység meg villan fel, ellenőrizze az alábbiakat: 
A rotor nem forog elég gyorsan. Várja meg amíg a szél erősebb lesz, vagy tegye a szélmalmot 
szelesebb helyre, ha szobában kísérletezik, állítsa erősebb fokozatra a ventillátort. Ha kicsit 
bezsírozza a fogaskereket könnyebben forog. Ellenőrizze, hogy a propeller tengely érintkezik-
e az előlappal. A súrlódás lassíthatja, vagy leállíthatja a rotort. A propeller tengelyt óvatosan 
húzza kifelé (1. lépés), hogy ne érintkezzen az előlappal. Ellenőrizze a vezetékek bekötését, 
hogy  a  piros  és  fekete  vezetékeket  a  megfelelő  motor  csatlakozóhoz  kötötte-e  (6. 
lépés).Ellenőrizze, hogy a burkolat szabadon tud-e forogni a csavaros kupakban. A rotor csak 
akkor tud gyorsan forogni, ha szélirányban áll.
G)  Hogyan  működik  a  generátor? A  szélmalom  generátor  a  szél  energiáját  alakítja  át 
fénnyé. A szél megforgatja a propellert, ezzel a motort mindig ugyanabban az irányban hajtja. 
Minél erősebb a szél, annál gyorsabban forog a rotor. A fogaskerék segítségével a motor a 
rotor minden fordulatára több fordulatot tesz. A motor generátorként dolgozik. A motorban 
egy  forgórész  van  a  tengelyhez  rögzítve.  A  forgórészre  több  száz  méter  vezeték  van 
feltekercselve.  A forgórész  körül  mágnesek  vannak.  Amikor  elektromos  áram folyik  át  a 
motoron  az  keresztülhalad  a  forgórészen,  elektromágnessé  alakítva  azt,  amit  a  mágnesek 
megforgatnak.  A  szélmalom  generátorban  a  motor  pont  fordítva  működik.  Amikor  a 
forgórészt  a  tengely  megforgatja,  a  mágnesek  által  létrehozott  mágneses  mező  hatására 
elektromos áram jön létre a forgórészen lévő vezetékben. Amennyiben a tengely elég gyorsan 
forog, akkor a generált áram elég erős a LED egység bekapcsolásához. A vezérsík ahhoz kell, 
hogy a rotor beálljon szélirányba.
H) Érdekességek: 1. - A világ legerősebb szélgenerátorát REpower 5M-nek hívják. Három 
propellerje egyenként 61,6 méter hosszúak, és 5.000 háztartásnak elegendő energiát termel. 2. 
- Egy kisebb szélmalom képes ellátni egy háztartást, egy iskolát, vagy egy kisebb gyárat. 3. – 
A világon a legnagyobb kiterjedésű szélerőműve a Texasban (USA) található Horse Hollow 
Wind Energy Center, 421 generátorból áll, és teljesítménye 735 megawatt.  4. – Jelentősek a 
nyílt  tengerek  épített  szélerőművek,  mert  itt  a  szél  ereje  és  iránya  is  stabilabb.  A 
szélmalmokat a tengerfenékre telepített oszlopok tartják. 5. – Tudósok tervezik és tesztelik a 
lebegő szélerőművek. Ezek a felszín felett több ezer méteres magasságban lebegnek, ahol a 
szél  erős  és  folyamatosan  fúj.  6. –  A  szélerőművek  tiszta  és  megújuló  energiaforrások, 
azonban  csak  akkor  használhatóak,  ha  fúj  a  szél,  tehát  szükségünk  van  egyéb 
energiaforrásokra is. 7. – Az óceánturbinák olyanok, mint a víz alatti szélmalmok. Az árapály 
által okozott vízáramlás energiáját hasznosítják. 8. – A szélmalomhoz is használt palackokat 
egy  fajta  műanyagból,  általában  polietilénből  (PET)  készítik.  9. –  A  PET  palackból 
újrahasznosításuk  során  ismét  palackokat,  csomagolóanyagokat,  és  műszálas  textíliákhoz 
szükséges anyagokat készítenek.  10. – 25 db újrahasznosított palack elegendő egy jó meleg 
mellény elkészítéséhez.


