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Solární robot 6v1 
 
Poučení pro rodiče nebo dozor: stavebnice je určená pro děti od sedmi let! 
 
Díky této stavebnici si postavíte šest různých modelů. Zapojení solárního panelu 
modely rozpohybuje. 

 
Modely, které lze postavit: ROBOT, ZÁVODNÍ AUTO, LOĎ S VRTULÍ, LETADÝLKO, 
HELIKOPTÉRA, VĚTRNÝ MLÝN. 
 
Obsah balení: 
Mechanické části (P1-P5); Plastové části barevné (A, B); Plastové části bílé (C, D) 
Převodovka A; součástky (P3, P5, 20, 21): používá se při sestavení robota a 
závodního auta. 
Převodovka B; součástky (P2, P5, 20, 21): používá se při sestavení lodě s vrtulí, 
letadýlka, helikoptéry a větrného mlýnu. 
Montáž solárního panelu; součástky (P1, P4, 22, 23): pro všechny modely. 
 
Také budete potřebovat kleště. 
 
Funkce solárního panelu: 
Slunečno – plně nabité 
V domě – na halogenovou žárovku 50W a více 
Zamračeno – málo energie 
1. Vezměte výrobek ven na přímé slunce. Nejlepší výsledky jsou za slunečného 

počasí 
2. Pro použití uvnitř je zapotřebí osvětlovat solární panel halogenovým světlem 

50W. Výrobek nebude fungovat za oblačného počasí, v zastíněných prostorách, 
nepřímém slunci nebo pod fluorescenčním světlem. 
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Strana 1 
Představení výrobku 
Tento výrobek je výbornou naučnou stavebnicí pro začátečníky, která Vás naučí 
základům využití solární energie a také principům fungování motoru a pohybu u 
každého modelu. 
Balení obsahuje celou sadu plastových částí, solární panel a všechny potřebné 
součásti. Můžete tak jednoduše sestavit šest různých modelů. 
Vhodné pro děti od 10 let. 
Nástroje, které budete potřebovat: kleště 
Seznam mechanických součástek: P1 – motor s drátky; P2 – solární panel s drátky; 
P3 – žlutý převodový pastorek – ozubené kolo; P4 – hřídel; P5 – hřídel s převodem; 
P6 – přilnavá houba 2ks; P7 – 9cm bílý drát; P8 – 9cm zelený drát; P9 – 23cm bílý 
drát; P10 – 23cm zelený drát 
Strana 3 red wire = červený drát 

black wire = černý drát 

Strana 4 !!! Dráty by se neměly dotýkat osy!!! 

Strana 6 Obnažte konce drát 

Strana 7 
 

Solární modul  –  připojení   +   převodová skříňka 
P10 – zelený 
P9 – bílý 

Strana 8 !!!Dráty by se neměly vzájemně dotýkat!!! 

Strana 9 Gear box = převodová skříňka 

Strana 11 !! Chybná rotace: zkontrolujte kroky 4 a 5!! 

Strana 14 Také můžete zaměnit součástku B4 za B2. 

Strana 17 !! Chybná rotace: zkontrolujte kroky 4 a 5!! 

Strana 20 Jak hrát: 
(1) Vložte minci 
(2) Odjistěte solární modul pro vyvážení 
!! Chybná rotace: zkontrolujte kroky 2 a 3!! 

Strana 26 Dráty by se neměly dotýkat. 
Dráty by se neměly dotýkat země. 
!! Chybná rotace: zkontrolujte kroky 4 a 5!! 

Strana 27 
 

Slunečno – plně nabité 
V domě – na halogenovou žárovku 50W a více 
Zamračeno – málo energie 
3. Vezměte výrobek ven na přímé slunce. Nejlepší výsledky jsou za 

slunečného počasí 
4. Pro použití uvnitř je zapotřebí osvětlovat solární panel halogenovým 

světlem 50W. Výrobek nebude fungovat za oblačného počasí, 
v zastíněných prostorách, nepřímém slunci nebo pod fluorescenčním 
světlem. 
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