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Κατασκευή Οχήματα Οικοδομής
Κατασκεύασε τρία οχήματα οικοδομής: Φορτηγό, Μπουλντόζα και Γερανό.
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ;
Τα οχήματά σου χρησιμοποιούν μοχλούς και συνδέσεις για να κάνουν τη δουλειά τους. Οι μοχλοί είναι πολύ
σημαντικοί μηχανισμοί, και μπορούν να βρεθούν σχεδόν σε όλες τις μηχανές. Ένας μοχλός μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αλλαγή της κατεύθυνσης μιας δύναμης που εφαρμόζεται πάνω σε αυτόν. Το υπομόχλιο
μπορεί να μετακινηθεί, έτσι ώστε ο μοχλός να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για να σηκώσει πολύ βαριά φορτία.
Μία σύνδεση είναι ένας απλός μηχανισμός που χρησιμοποιείται για να μεταφέρει μια δύναμη από ένα μέρος σε
ένα άλλο. (Στο διάγραμμα: Πίεσε το μοχλό προς τα κάτω στη μία του άκρη, και η άλλη άκρη θα ανέβει προς τα
πάνω.) Χρησιμοποίησε τα επιπλέον εξαρτήματα σαν φορτίο και πειραματίσου με τους μηχανισμούς!

Φορτηγό

Μπουλντόζα

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά κομμάτια.
Όχι για Παιδιά κάτω των 3 ετών.

Σύνδεση
Μοχλός
Μοχλός
Υπομόχλιο

Υπομόχλιο

Πίεσε το μοχλό προς τα κάτω στη
μία του άκρη, και η άλλη άκρη θα
ανέβει προς τα πάνω

Πίεσε το μοχλό προς τα κάτω στη
μία του άκρη, και η άλλη άκρη θα
ανέβει προς τα πάνω

Γερανός

Σημειώσεις:
Υπάρχουν εξαρτήματα
διαφορετικών σχημάτων
και μεγεθών. Αναγνώρισε
τα σύμβολα στις μακέτες
ή στις οδηγίες κατά
τη διάρκεια της
συναρμολόγησης.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ
Σας εκτιμούμε ως πελάτη και η ικανοποίηση σας όσον αφορά το προϊόν είναι σημαντική για μας. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις, ή βρείτε κάποια κομμάτια αυτού του σετ να λείπουν ή να είναι ελαττωματικά, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα μας στη
χώρα σας, του οποίου η διεύθυνση είναι τυπωμένη στη συσκευασία. Είστε επίσης ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης προώθησης του προϊόντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση (Email): infodesk@4M-IND.com, Φαξ: (852)25911566, Τηλ: (852)28936241, Web site: WWW.4M-IND.COM
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