הוראות הרכבה
לונה פרק עם מנוע
סדרת GEARS
הכיף רק מתחיל ,בונים את מתקן לונה פרק לפי ההוראות או כמיטב הדמיון ומתחילים ליהנות .אין
נכון או לא נכון בבניה .ההוראות רק עוזרות להתחיל ואחר כך ,אפשר להמשיך גם כיד הדמיון....
אנא שימו לב! לפני שמתחילים ,יש להכין  3סוללות  AAחדשות ולהכניס לשלט הידני האדום.
הוראות לטיפול בסוללות  -אנא ראו בסוף.
עמוד  - 3מכוניות מתנגשות
(כל הבניה מתבצעת בחלקים אשר מתחברים אחד לשני בסוף)
 .1מחברים  2בסיסים מרובעים ( LSרמז  -כדאי תמיד להתחיל לבנות מהבסיס והלאה)
 .2מוסיפים  8גלגלים קטנים S
 .3בונים  3מכוניות בעזרת החלקים המצוירים בחוברת ודואגים לקבע את הפינים במקום .אפשר
להוסיף דמויות של נהגים.
 .4מקבעים את המכוניות על הגלגלים שהורכבו
 .5למקם את עץ התמר בעזרת פין מרובע (ירוק) על הגלגל האחרון.
עמוד  - 4קרוסלה
 .1בונים מגדל שיחזיק את הסוסים .לוודא כי משתמשים במחברים הנכונים לפי הציור בחוברת
 .2מרכיבים  3סוסים ,מוסיפים את דמויות הרוכבים ומוודאים כי הידית הצהובה מחוברת לגלגל
צבעוני  Sבכל אחד מהסוסים.
עמוד  - 5-6גלגל ענק
 .1מרכיבים על הבסיס את העמוד התומך בגלגל .המנוע אמור להפעיל גלגל זה וכן את  3הגלגלים
שבנינו על הבסיס .יש להוסיף גלגל בינוני צהוב  Mלפין שבחלק העליון הכחול ,הגלגל יסתובב על
המחבר הכחול בצורת  ,Lהמנוע מורכב במחבר צהוב עם  2גלגלים כחולים .לבסוף ,יש לחבר 3
גלגלים קטנים  Sעל הבסיס והמנוע מורכב על השטח הפנוי שעל הבסיס ,ליד הגלגלים.
 .2לחבר  2גלגלים צהובים גדולים  Lמשני צידי הגלגל.
 .3להוסיף את הגלגל אל העמוד התומך שבנינו בשלב 1
 .4להוסיף בסיס תומך גודל  Mומעליו גלגל ירוק M
 .5לבנות עמוד תומך נוסף עבור הצד השני של הגלגל
 .6לחבר את הצד הפנוי של הגלגל אל הפין שבראש העמוד שבנינו בשלב 5
 .7לחבר את הבסיס התומך הקטן  Sאל הבסיס התומך בגודל  Mשבנינו בשלב 4
עמוד  - 7רכבת הרים
 .1יש לבנות את המתקן התומך מלמעלה ברכת ההרים
 .2להוסיף  2גלגלים קטנים  Sוכן ידית צהובה לשני הפינים
 .3בונים את הבסיס למסלול הרכבת
 .4מרכיבים את מסלול הרכבת
 .5מוסיפים  2דגלים בחלק העליון
 .6מצמידים את המסלול אל הבסיס שבנינו
 .7מצמידים את בסיס הרכבת אל תחתית הגלגל הענק
 .8מצמידים את המתקן התומך של הרכבת אל הפין שבעמוד התומך של הגלגל הענק
עמוד  - 8חיבור כל החלקים והקמת לונה פרק
 .1איור עליון מצד שמאל  -לחבר את הגלגל הענק ואת רכבת ההרים אל הקרוסלה .החיבור מתבצע
בחלק העליון לפין של הקרוסלה ובחלק התחתון בחיבור  2הבסיסים.
 .2איור עליון מצד ימין  -להוסיף את מתקן המכוניות המתנגשות באמצעות הבסיס
 .3איור מרכזי  -מוסיפים דגלים לגג הקרוסלה ,ממקמים מכונית ונהג על ראש רכבת ההרים וסיבוב
הידית של רכבת ההרים ישחרר את המכונית לדהירה.
כל מתקני הלונה פרק מוכנים לפעולה!
( עמודים  14 - 9מפרטים בניה של מתקנים נוספים ,אם רוצים לפרק את מתקן הלונה פרק ולהרכיב
מחדש על פי האיורים).

זהירות  -טיפול בסוללות :יש להשתמש ב 3-סוללות  AAבלבד .יש להבריג את הפתח ולהכניס הסוללות
בהתאם לסימוני  - +שעל המתקן ועל הסוללות ,לסגור את הפתח ולהבריג בחזרה מבלי ללחוץ חזק .התקנת
הסוללות בליווי מבוגר .אין לערבב סוללות ישנות וחדשות וכן סוגי סוללות שונים .סוללות נטענות -יש להסיר
מהמתקן לפני הטענה ולטעון בהשגחת מבוגר בלבד ,יש להשתמש בסוג אחד של סוללות ואין לערבב סוגים ,יש
להחליף סוללות שהתיישנו ,אין לקצר את הספק .כדי למנוע קורוזיה ופגיעה אפשרית במכשיר  -מומלץ להוציא
הסוללות אם המכשיר אינו בשימוש שבועיים ומעלה .יש לבדוק לעיתים תכופות את החוט המחבר למנוע ולוודא
כי לא משתמשים במתקן במידה ויש קצוות חוטי חשמל חשופים .יש לשמור הוראות אלה.
אזהרה! אסור לילדים מתחת לגיל  3על מנת להישמר מחלקים קטנים ומסכנת חנק .אינו כולל סוללות AA
עבור השלט .יש להשליך את אריזות הפלסטיק לפני השימוש.
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