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 שווה במידה המינים לשני מכוון אך זכר בלשון התרגום הקריאה נוחיות למען :הערה

A . הוראות בטיחות 

  ב. ועזרת מבוגר הכרחית בכל של השגחת .1
 ומעלה.  8הערכה מיועדת לילדים בני  .2
הערכה והמוצר המוגמר כוללים חלקים קטנים אשר עלולים לגרום לחנק אם נעשה בהם שימוש  .3

  ה.ומט  3שמור הרחק מילדים בני .נכון לא
מכל סוג  עם מתכתהסוללה  בביתבמגעים אשר לגעת אין בכדי למנוע היווצרות קצר חשמלי,  .4

 .שהוא
 התקן סוללה רק לאחר שהרכבת את המוצר. נדרשת השגחת מבוגר.   .5
 

Bשימוש בסוללות . 

 בערכה(. )אינה כלולה V 1.5 AAA נחוצה סוללה .1
 .החדש הלתוצאות מיטביות, השתמש תמיד בסולל .2
 בהתאם לקוטביות הנכונה. ההכנסת את הסוללודא כי  .3
 מהערכה כאשר היא אינה בשימוש. ההוצא את הסולל .4
 מיד על מנת למנוע נזק לערכה. הריק ההחלף סולל .5
 יש להסיר סוללות נטענות מהערכה לפני הטענתן מחדש. .6
 יש להטעין סוללות נטענות תחת השגחת מבוגר. .7
 שבתוך בית הסוללה. (טרמינליםמתגים )הלא נוצר קצר חשמלי בין הודא כי  .8
 אין לנסות להטעין מחדש סוללות שאינן נטענות.  .9
 

Cתכולה . 

  X 2)טרמינל(  מסוףמכסי  :1חלק 
 X 2 תומכי עיניים: 2חלק 
 טבעת פחית תחתונה: 3חלק 
 טבעת פחית עליונה: 4 חלק 
 הילוכיםה לש נהעליו צלחת:  5 חלק
 מכסה סוללה: 6חלק 
  X 2 תחתונותזרועות : 7 חלק
 X 2  זרועות עליונות:  8 חלק
 מכסה בסיס: 9  חלק
 בסיס עם חוטים: 10חלק 
 כיסוי שקוף: 11חלק 
 מנוע עם חוטים :12חלק 
 X 2 ציר: 13חלק 
 X 2עין  :14חלק 
 X 2 ברגים ואמים :15חלק 
 X 2 הילוכי גלגל :16חלק 
 X 5 ברגים קטנים :17חלק 

 

 מכיל חלקים קטנים.. אזהרה: סכנת חנק

 . 3אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 



ומרים נוספים דרושים אשר אינם כלולים בערכה: פחית שתיה ריקה ונקיה, מברג פיליפס, וסוללת ח
AAA 1.5  .וולט 

 
 , טקסט מודגש צד ימין: שחור2איור 

 מילה לא מודגשת מצד שמאל: אדום
 

Dהרכבה . 

( 16)חלק גלגל  הילוךהחלק המנוע.   תושבתבים הממוקמים חור( על אחד ה13ציר )חלק  הנח .1

הכנס את הציר השני לחור הממוקמים ליד הילוך הגלגל הראשון, והחלק את הילוך לתוך הציר. 

הגלגל השני עליו. על שיני גלגל הילוך זה להתחבר הן עם השיניים על גלגל ההילוך הראשון והן 

בתוך תושבת המנוע כאשר ( 12הנח את המנוע )חלק גלגל ההילוך הגדול.  עם השיניים על

להתחבר עם ההילוך הראשון. הנח את הצלחת ציר המנוע  שיניעל החוטים פונים כלפי מעלה. 

( מעל גלגלי ההילוכים. הכנס את הפינים בשולי הצלחת לתוך שני 5העליונה של הילוכים )חלק 

התחתון  בסיס המורכב, ושלושת הצירים נכנסים לתוך שלושת החורים בצידהמכלל ההחורים ב

בנוסף, של הצלחת. יתכן שתדרש לנענע מעט את הצלחת כדי לגרום לה לשבת במקום הנכון. 

  ודא כי לא השחלת את חוט המנוע מתחת לצלחת ההילוכים. 

הנח את שתי קצוות המתכת החשופים של שני הכבלים השחורים לתוך הדק )טרמינל( אחד.  .2

ולחבר את הכבלים. חזור על אותה הפעולה  ( בכדי ללכוד1דחוף פנימה את מכסה ההדק )חלק 

 עם שני הכבלים האדומים, ההדק השני ומכסה ההדק השני. 

המכסה מתאימים ( מעל מכלל הבסיס. החורים בצידו התחתון של 9הנח את מכסה הבסיס )חלק  .3

 (. 17לפינים במכלל הבסיס. הדק את המכסה עם ארבע ברגים קטנים )חלק 

באופן אותם  תבריג(. אל 15( עם בורג ואום )חלק 3התחתונה )חלק חבר את קצוות טבעת הפחית  .4

עדין. הזז את טבעת הפחית התחתונה כך שהפינים שלה יכנסו בדיוק לתוך החריצים  הדוק

במכסה הבסיס. החלק את פחית השתיה הקלה )מביתך( לטבעת הפחית התחתונה כך שהיא 

 ת במקומה. תשב על מכסה הבסיס. הברג בחוזקה כדי להדק את הפחי

חבר את קצוות טבעת הפחית מעל החלק העליון של הפחית.  (11הנח את הכיסוי השקוף )חלק  .5

החלק את טבעת  ( באמצעות בורג ואום. אל תבריג אותם באופן הדוק עדין.4העליונה )חלק 

 הפחית התחתונה מעל החלק העליון של הכיסוי. 

ברג היטב את הבורג בטבעת הפחית יישר בין הקצוות של הטבעות העליונה והתחתונה. ה .6

 העליונה כדי להדק את הפחית. 

הדק ( של שתי הזרועות. 7( והחלקים התחתונים )חלק 8את החלקים העליונים )חלק  יחדיוהצמד  .7

( לחלק השטוח של 14את הרועות לטבעת הפחית העליונה. הוסף את העיניים הנדבקות )חלק 

 (. הכנס את תומכי העניים לתוך החריצים בטבעת הפחית העליונה. 2תומכי העיניים )חלק 

 שלך מוכן לפעולה! קצההפחית גלאי ! רובוט כל הכבוד

 

 כבוי דלוק: משמאל לימין 1איור בטקסט 

 

E .הפעלה 

שהקטבים של הסוללה מונחים בצד  לתא הסוללות בבסיס הרובוט, וודא AAAהכנס סוללת  .1

( והדק אותו 6נכון )החלק השטוח של הסוללה כנגד הקפיץ(. הנח את מכסה הסוללה )חלק ה

 באמצעות בורג. העמד את הרובוט והדלק אותו על ידי דחיפת המתג ימינה. 

שלך במרכזו של השולחן כשפניו ט ורובהמקם את מצא שולחן חלק שאותו יוכל הרובוט לחקור.  .2

ול, הוא יתקדם בזוית ניצבת לקצה השולחן, אחרת הוא פונות לקצה אחד, כך שכאשר יחל לפע

באמצעות המתג בקצה תא הסוללות וצפה בו הדלק את הרובוט  .עלול ליפול מקצה השולחן

 . מתקדם



הרובוט אמור לעצור בפתאומיות ולהסתובב כאשר הוא מגיע לקצה השולחן. תוכל לנסות  .3

  פילו בכוסות נייר! להחליף את פחית המשקה הקל בפחיות בגדלים שונים או א

 

F. פתרון בעיות 

 :הרובוט אינו פועלאם 

 .החדש הבדוק שהינך משתמש בסולל •

 ומונחת באופן הנכון בבית הסוללה.  ההוכנס הבדוק אם הסולל •

 ודא כי קיים מגע בין כל החוטים למתגים המתכתיים. •

 :הרובוט נופל מהשולחןאם 

 .לקצה שולחןשהרובוט ממוקם בזוית אנכית ביחס בדוק  •

 

G .עובדות מעניינות 

חולפים על המגללים )הגלגלים המקדמים את הרובוט( כאשר הרובוט מגיע לקצה השולחן,  •

עד ולהתרחק מקצה השולחן גורם לרובוט להסתובב הצידי היחיד גלגל ה .פני קצה השולחן

 שהמגללים חוזרים לשולחן. 

 רובוטים הנמנעים מקצוות כפי שהרובוט שלך נוהג מכונים רובוטים גלאי קצוות.  •

מעין שפם שמגלה יש רובוטים המאתרים קצוות באמצעות חיישנים. חיישני מגע משתמשים ב •

את גובה השולחן שלפני הרובוט, בעוד שחיישני אינפרא אדום מגלים את פני השטח 

ה לחזרתם. בקצה השולחן, האור אינו חוזר עוד באמצעות הקרנת קרני אור שקופות והמתנ

  בחזרה. 

חיישנים מגלים קצוות שולחם מידע למעבד הרובוט ותכונת מחשב מחליטה כיצד על הרובוט  •

 לנהוג כאשר הוא מגיע לקצה. 

יש רובוטים אשר מגלים עד לאיזה מרחק ביכולתם להגיע ובאיזה כיוון כך שביכולתם להכין  •

 מפה של סביבתם. 

רובוטים מכסחי דשא משתמשים בגלאי קצה לגלות את קצה הדשא כדי שיוכלו להסתובב  •

 ולכסח את הדשא בכיוון ההפוך. 

רובוטים שואבי אבק מצוידים בחיישני מגע המאתרים את קירות החדר כדי שיוכלו להסתובב  •

 ולהמשיך לנקות. 

 התנגשותם או נפילתם. רובוטים ניידים תמיד מצוידים בחיישנים לגילוי קירות ולמנוע את •

 רובוטים מטפסי מדרגות משתמשים בגלאי קצה כדי למצוא את קצה המדרגה.  •

 

 שאלות וטענות

אנו מעריכים אותך כלקוח וסיפוקך ממוצר זה חשוב לנו. אם יש לך טענות או שאלות, או אם מצאת 

 חלק מערכה זו חסר או פגום, אנא אל תהסס ליצור איתנו קשר. 
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