ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΧΟΒΕΡΚΡΑΦΤ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά κομμάτια.
Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.

Α. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Αυτή η συσκευασία προορίζεται για παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών. Απαιτείται καθοδήγηση και
επίβλεψη ενήλικα καθόλη τη διάρκεια κατά τη συναρμολόγηση του προιόντος.
2. Αυτή η συσκευασία και το ολοκληρωμένο προϊόν περιέχουν μικρά κομμάτια τα οποία μπορεί να
προκαλέσουν πνιγμό αν δε χρησιμοποιηθούν σωστά. Κρατήστε τα μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω
των 3 ετών.
3. Για να αποφύγετε πιθανά βραχυκυκλώματα, ποτέ μην αγγίζετε τους συνδέσμους μέσα στη θήκη
της μπαταρίας με οποιοδήποτε μέταλλο.
4. Η προπέλα γυρίζει με μεγάλη ταχύτητα όταν είναι ανοιχτό το μοτέρ. Για να αποφύγετε πιθανούς
τραυματισμούς, μην την αγγίζετε με τα δάχτυλά σας ή με οποιοδήποτε αντικείμενο.
Β. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
1. Αυτή η συσκευασία απαιτεί τέσσερις μπαταρίες 1,5V ΑΑΑ (δεν περιλαμβάνονται).
2. Για καλύτερα αποτελέσματα, να χρησιμοποιείτε πάντα καινούργια μπαταρία.
3. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε σωστά την μπαταρία (σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα).
4. Αφαιρείτε την μπαταρία από το προϊόν, όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
5. Αντικαταστήστε τις εξαντλημένες μπαταρίες αμέσως για να αποφύγετε πιθανή βλάβη του προϊόντος.
6. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν προτού επαναφορτιστούν.
7. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να επαναφορτίζονται υπό την επίβλεψη ενήλικα.
8. Μην επιχειρήσετε να φορτίσετε μη-επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
9. Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες.
10. Μην χρησιμοποιείτε μαζί αλκαλικές, κανονικές (άνθρακα-ψευδαργύρου) ή επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες.
11. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν βραχυκυκλώσει οι ακροδέκτες τροφοδοσίας που βρίσκονται μέσα στη
θήκη μπαταρίας.
Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πάνελ βάσης

Αγωγός

Στήριγμα μοτέρ

Πλαστικό κράσπεδο

Μπάρες ένωσης x 2

Μοτέρ με καλώδια

ΜΑΥΡΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ

Βάλε κολλητική ταινία διπλής όψεως στη μία πλευρά του αγωγού όπως απεικονίζεται. Κόψε την ταινία που περισσεύει.
Αφαίρεσε το πίσω μέρος από τα δύο μικρότερα κομμάτια της ταινίας. Δίπλωσε τον αγωγό στο σωστό σχήμα
κολλώντας τα αντίστοιχα τμήματα με τα κομμάτια της ταινίας.

ΚΟΚΚΙΝΟ
ΜΑΥΡΟ

ΚΟΚΚΙΝΟ

4.

ΜΑΥΡΟ

Αφαίρεσε το πίσω μέρος από τα εναπομείναντα κομμάτια της ταινίας πάνω στον αγωγό. Πίεσέ τον μέσα από το κομμένο
κομμάτι στη βάση με φορά προς τα πάνω έτσι ώστε τα πλαϊνά του πτερύγια να κολλήσουν στην κάτω πλευρά της βάσης.

ΣΩ

ΠΙ

5.

Γύρνα πάλι στο πίσω μέρος της βάσης. Βάλε ένα κομμάτι κολλητικής ταινίας διπλής όψεως στην πίσω άκρη του
πάνελ βάσης. Κόψε την ταινία που περισσεύει. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί για να κολληθεί το πλαστικό κράσπεδο στα
επόμενα βήματα.

6.

Πάρε το πλαστικό κράσπεδο. Το κράσπεδο αποτελείται από δύο στρώματα πλαστικού. Στο ένα στρώμα υπάρχει
ένα σκιασμένο κομμάτι. Κόψε αυτό το κομμάτι με ένα ψαλίδι. Σημείωση: Μην κόψεις και τα δύο στρώματα του
κράσπεδου, αλλά μόνο το στρώμα που υποδεικνύεται.

9. Πίεσε το στήριγμα του μοτέρ πάνω στη θήκη των μπαταριών και ασφάλισέ το με τρεις βίδες.
10. Τοποθέτησε το μοτέρ μέσα στο στήριγμά του, με τα καλώδια να δείχνουν προς το καμπυλωτό
τμήμα του στηρίγματος. Πέρνα τα καλώδια προς τα κάτω μέσα από τις τρύπες στο πάνω μέρος του
στηρίγματος, και προς τα έξω μέσα από την τρύπα στο κάτω μέρος.
11. Πρόσθεσε το κάλυμμα του μοτέρ και ασφάλισέ το με δύο βίδες.
12. Βάλε ένα καλώδιο από το μοτέρ και το ίδιο χρώμα καλώδιο από τη θήκη των μπαταριών μέσα σε μία
από τις τρύπες τερματικού δίπλα στο διακόπτη και ασφάλισέ τα με ένα καπάκι τερματικού. Επανάλαβε
με τα άλλα δύο καλώδια στην άλλη τρύπα του τερματικού.

Αψίδα

Θήκη μπαταριών με διακόπτη
και καλώδια

Κάλυμμα
μοτέρ

2.
3.

Προπέλα

7.

Βίδες

Καπάκια τερματικού x 2

Επίσης απαιτούνται αλλά δεν περιλαμβάνονται: 4 x ΑΑΑ, 1,5V μπαταρίες, μικρό σταυροκατσάβιδο.

Τοποθέτησε το πλαστικό κράσπεδο σε μια επίπεδη επιφάνεια, με την κομμένη πλευρά να κοιτάζει προς τα πάνω (δες το
βήμα 6). Θα πρέπει να μπορείς να διαβάζεις την τυπωμένη φράση "This side facing up". Πίεσε το πλαστικό για να το κάνεις
όσο πιο επίπεδο γίνεται. Ασφάλισέ το στη θέση του εφαρμόζοντας τα επαναχρησιμοποιούμενα αυτοκόλλητα στις
γωνίες, όπως απεικονίζεται. Αφαίρεσε το πίσω μέρος από την κολλητική ταινία διπλής όψεως γύρω-γύρω στην άκρη
της βάσης. Πάρε το πάνελ βάσης και τοποθέτησέ το έτσι ώστε ο αγωγός να βρίσκεται ακριβώς πάνω από το εσωτερικό
χείλος του πλαστικού κράσπεδου απ'όπου έχει κοπεί το σκιασμένο κομμάτι. Τώρα μπορείς να κατεβάσεις αργά τη
βάση πάνω στο πλαστικό κράσπεδο. Σιγουρέψου ότι η βάση είναι τοποθετημένη κεντρικά πάνω από το κράσπεδο με
τις άκρες να ευθυγραμμίζονται με τις διακεκομμένες γραμμές που είναι τυπωμένες πάνω στο πλαστικό κράσπεδο.
(Συμβουλή: μπορείς να ευθυγραμμίσεις δύο βιβλία κατά μήκος των διακεκομμένων γραμμών. Χρησιμοποίησέ τα
σαν οδηγό όταν κατεβάζεις το πάνελ βάσης. Αυτό θα σε βοηθήσει να προσκολλήσεις το πάνελ κεντρικά πάνω στο
κράσπεδο.) Πίεσε προς τα κάτω καλά πάνω στη βάση για να σιγουρευτείς ότι το κράσπεδο κολλάει στην ταινία. Μετά,
αφαίρεσε τα επαναχρησιμοποιούμενα αυτοκόλλητα από τις τέσσερις γωνίες του πλαστικού κράσπεδου.

13. Πίεσε την προπέλα καλά πάνω στον άξονα του μοτέρ.
14. Πίεσε τις μπάρες ένωσης μέσα στις τρύπες τους στο κάτω μέρος της βάσης. Βάλε τη θήκη των
μπαταριών στη θέση της (με την προπέλα να κοιτάζει προς τον αγωγό) έτσι ώστε τα καρφία στην
κάτω πλευρά τους να ταιριάζουν στις τρύπες στις μπάρες ένωσης. Ασφάλισε τις μπάρες στη θήκη
των μπαταριών με τέσσερις βίδες.
ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Δ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Ακολούθησε αυτά τα βήματα για να συναρμολογήσεις το Αγωνιστικό Χόβερκραφτ.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΟΒΕΡΚΡΑΦΤ

ΣΩ
ΠΙ

1.

Πάρε το πάνελ βάσης. Βάλε κολλητική ταινία διπλής όψεως κατά μήκος των τριών άκρων στη μία πλευρά όπως
απεικονίζεται.

8.

Δίπλωσε την αψίδα στο κατάλληλο σχήμα και βάλε τα «αυτάκια» της μέσα στις εσοχές στον αγωγό.

Τοποθέτησε
το
Αγωνιστικό
Χόβερκραφτ πάνω σε ξύλινο
δάπεδο ή δάπεδο με πλακάκια και
τοποθέτησέ το με κατεύθυνση
μακριά από οποιοδήποτε εμπόδιο.
Ενεργοποίησε το μοτέρ. Το
κράσπεδο θα πρέπει να φουσκώσει
και το Αγωνιστικό Χόβερκραφτ θα
πρέπει να κινηθεί προς τα εμπρός,
διασχίζοντας το δωμάτιο. Τα
αληθινά χόβερκραφτ μπορούν να
ταξιδέψουν πάνω σε νερό, αλλά
μη δοκιμάσεις να λειτουργήσεις
το δικό σου μοντέλο Αγωνιστικού
Χόβερκραφτ πάνω σε νερό,
καθώς θα καταστραφεί αν
βυθιστεί.

ΣΤ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν δε λειτουργεί το μοτέρ:
• Έλεγξε ότι χρησιμοποιείς μια καινούρια μπαταρία.
• Έλεγξε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες με τον σωστό τρόπο μέσα στη θήκη μπαταρίας.
• Έλεγξε ότι και τα τέσσερα καλώδια είναι συνδεδεμένα μέσα στις τρύπες ακροδεκτών.
Αν η προπέλα φυσάει αέρα προς τα μπροστά αντί για προς τα πίσω, άλλαξε τα καλώδια από το μοτέρ
στις τρύπες ακροδεκτών.
Αν το κράσπεδο δε φουσκώνει σωστά:
• Έλεγξε ότι οι μπαταρίες είναι καινούριες (οι εξαντλημένες μπαταρίες δε θα κινούν αρκετά γρήγορα
την προπέλα για να φουσκώσει το κράσπεδο).
• Έλεγξε ότι ο αγωγός είναι καλά κολλημένος στην κάτω πλευρά της βάσης.
• Έλεγξε ότι το κράσπεδο είναι στερεωμένο καλά στην κάτω πλευρά της βάσης, και ότι το κάτω μέρος
του στρώματος του πλαστικού δεν είναι κολλημένο πουθενά, έτσι ώστε το κράσπεδο να μπορεί να
φουσκώσει.
Αν το Αγωνιστικό Χόβερκραφτ δεν κινείται προς τα μπροστά:
• Έλεγξε ότι η αψίδα είναι τοποθετημένη σωστά.
• Τέντωσε λιγάκι, απαλά, το κράσπεδο και έλεγξε ότι φουσκώνει στο σωστό σχήμα.
Αν το Αγωνιστικό Χόβερκραφτ γέρνει και τείνει να στρίβει προς μία κατεύθυνση:
• Βάλε ένα νόμισμα πάνω στο πάνελ βάσης δίπλα στη θήκη των μπαταριών, πάνω στην αντίθετη
πλευρά από εκείνη στην οποία τείνει να στρίβει το αγωνιστικό χόβερκραφτ. Το νόμισμα βοηθάει να
διορθωθεί το κέντρο βάρους του χόβερκραφτ. Προσάρμοσε τη θέση του νομίσματος για να κάνεις
το χόβερκραφτ να κινείται ευθεία. Χρησιμοποίησε κολλητική ταινία για να το στερεώσεις σε αυτή
τη θέση.

Ζ. ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Κάλυμμα θήκης μπαταριών

Επαναχρησιμοποιούμενα
αυτοκόλλητα

Κολλητική ταινία
διπλής όψεως

Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΕΛΑ

Προς τους Γονείς: Παρακαλώ διαβάστε όλες τις
οδηγίες πριν δώσετε καθοδήγηση στα παιδιά σας.

15. Σιγουρέψου ότι ο διακόπτης είναι κλειστός. Βάλε τέσσερις ΑΑΑ μπαταρίες μέσα στη θήκη των μπαταριών.
Το αρνητικό τερματικό κάθε μπαταρίας (η επίπεδη άκρη) θα πρέπει να ακουμπάει πάνω σε ένα από τα
ελατήρια στη θήκη των μπαταριών.
16. Τοποθέτησε το κάλυμμα της θήκης των μπαταριών.
17. Ασφάλισε το κάλυμμα με δύο βίδες.
Κρατώντας τη βάση, και έχοντας τα δάχτυλά σου μακριά από την προπέλα, ενεργοποίησε το μοτέρ. Η προπέλα
θα πρέπει να φυσάει αέρα μέσα στον αγωγό. Αν φυσάει αέρα προς το μοτέρ, άλλαξε τη θέση των καλωδίων
από το μοτέρ πάνω από τις τρύπες τερματικού και δοκίμασε ξανά.
Συγχαρητήρια! Το Αγωνιστικό Χόβερκραφτ είναι έτοιμο.

• Οι μπαταρίες παρέχουν ηλεκτρισμό στο μοτέρ, το οποίο γυρνάει την προπέλα με μεγάλη ταχύτητα.
Οι έλικες της προπέλας σπρώχνουν τον αέρα προς τα πίσω.
• Η προπέλα φυσάει αέρα χαμηλά μέσα στον αγωγό, ο οποίος φουσκώνει το κράσπεδο. Ο αέρας
στο κράσπεδο λειτουργεί σαν μαξιλάρι. Κρατάει το Αγωνιστικό Χόβερκραφτ πάνω από το έδαφος,
γεγονός το οποίο μειώνει την τριβή ανάμεσα στο Αγωνιστικό Χόβερκραφτ και στο δάπεδο, κάνοντάς
το να διασχίζει εύκολα το δωμάτιο.
• Η προπέλα, επίσης, πιέζει τον αέρα προς τα πίσω ψηλά μέσα στον αγωγό (την αψίδα). Σύμφωνα
με τους νόμους της φυσικής, κάθε δύναμη έχει μια ίση και αντίθετη αντίδραση. Γι'αυτό , όταν η
προπέλα πιέζει τον αέρα προς τα πίσω, ο αέρας πιέζει την προπέλα προς τα μπρος, κι αυτό κάνει το
Αγωνιστικό Χόβερκραφτ να κινείται.

Η. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Το Χόβερκραφτ μπορεί να ταξιδέψει πάνω από στεριά, λάσπη, βάλτους και στη θάλασσα, και μπορεί
εύκολα να κινηθεί από το νερό στη στεριά και πάλι πίσω.
• Το Χόβερκραφτ μπορεί να επιπλεύσει πάνω σε νερό αν η μηχανή σταματήσει και το κράσπεδο
ξεφουσκώσει.
• Τα κράσπεδα των Χόβερκραφτ φτιάχνονται από λάστιχα που είναι πολύ σκληρά και παράλληλα
ευλύγιστα ώστε να μπορούν να λυγίζουν καθώς περνάνε πάνω από πέτρες, στέρεο έδαφος και κύματα.
• Τα Χόβερκραφτ κατευθύνονται από τις προπέλες που γυρίζουν από πλευρά σε πλευρά. Αυτό κάνει τα
χόβερκραφτ να γυρνάνε αριστερά ή δεξιά καθώς κινούνται προς τα μπρος.
• Τα Χόβερκραφτ χρησιμοποιούνται για γρήγορες μετακινήσεις επιβατών, για τη μεταφορά φορτίων,
και από το στρατό για τη μετακίνηση στρατευμάτων και των οπλισμών τους.
• Το χόβερκραφτ εφευρέθηκε το 1950 από το Βρετανό εφευρέτη Κρίστοφερ Κόκερελ. Επίσης εφηύρε
τη λέξη "χόβερκραφτ".
• Το μεγαλύτερο επιβατηγό χόβερκραφτ που έχει φτιαχτεί ήταν το SR.N4. Είχε μήκος 56 μέτρα, ζύγιζε
310 τόνους, και χωρούσε 418 επιβάτες και 60 αυτοκίνητα.
• Οι θαυμαστές των Χόβερκραφτ κατασκευάζουν και διαγωνίζονται με μικρά μονοθέσια χόβερκραφτ
πάνω σε γρασίδι και σε πίστες νερού.
• Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για να κατασκευαστούν χόβερκραφτ τρένα - τρένα τα οποία
υποστηρίζονται από «μαξιλάρια» αέρα που κινούνται πάνω σε ειδικές ράγες. Κανείς δεν το έχει
καταφέρει.
• Ένα εκρανοπλάνο είναι σαν ένα αεροπλάνο που πετάει πολύ κοντά στο έδαφος και υποστηρίζεται

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ

Σας εκτιμούμε ως πελάτη και η ικανοποίησή 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
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