


MONTAŻ BATERII
Wymagane 3 baterie AA, nie zawarte w zestawie.. Baterie powinny być wymieniane przez 
dorosłych. Baterie są sklasyfikowane według dyrektywy Unii Europejskiej WEEE i zużyte 
powinny być utylizowane w odpowiedni sposób.  Na obrazku przedstawiono sposób w jaki 
powinno się wyjmować i wkładać baterie.  Nie próbuj ponownie ładować baterii, które nie są 
do tego przeznaczone. Ładowanie baterii (akumulatorów) powinno odbywać się pod opieką 
dorosłych, przed ładowaniem wyjmij je z zabawki. Nie stosuj jednocześnie baterii starych i 
nowych ani baterii różnego typu. Używaj tylko polecanych typów baterii lub podobnych. 
Baterie muszą być włożone poprawnie według polaryzacji (patrz obrazek). Wyjmuj baterie z
zabawki, gdy są zużyte lub gdy nie będziesz jej używał przez dłuższy czas. Końcówki 
zasilania nie mogą być narażone na spięcie. 

Wewnętrzny silnik spalinowy wykorzystuje
„spalanie”paliwa np. benzyny. Krótko mówiąc
najpierw rozpylana jest mała ilość  paliwa (w formie
mieszanki gazów) wewnątrz komory spalania.
Następnie iskra powoduje zapłon mieszaniny
powietrza i paliwa. Nagłe spalanie to tak naprawdę
mini eksplozja. Zapewnia to odpowiednią siłę
napędzającą silnik. Silnik V8 to symulacja silnika
czterosuwowego. Jego nazwa V8 wskazuje na liczbę
posiadanych  cylindrów (spalanie zachodzi w cylindrze), ułożonych w kształt litery V. W tej 
instrukcji skupimy się na tym konkretnym typie silnika spalinowego. 

Proces spalania to tak naprawdę bardzo mała eksplozja. Zachodzi ona w komorze spalania 
(która jest też zwana cylindrem). Diagramy poniżej przedstawiają kluczowy proces 
zachodzący wewnątrz cylindra. 
Cykl 1 – pobór  Wał (A) obraca się, przez co tłok (B) przesuwa się w dół, wpuszczając 
mieszankę powietrza i paliwa (do środka) (powietrze miesza się z lotnym paliwem), 
wypełniając cylinder. 
Cykl 2 – sprężanie Wał (A) nadal obraca się, a następnie tłok (B) porusza się w górę, 
sprężając mieszankę powietrza i paliwa w cylindrze. 



Cykl 3 – siła  Świeca zapłonowa (C) jest zapalnikiem. Wytwarza iskrę, która w momencie 
zapala mieszankę powietrza i paliwa. Ta eksplozja na małą skalę popycha tłok (B) w dół. 
Kiedy tłok przesuwa się w dół uruchamia wał (A). To zjawisko jest źródłem mocy silnika. 
Cykl 4 – wydech  Wał (A) nadal się obraca, a tłok (B) przesuwa się w górę, wydalając 
wszystkie spaliny. 

W zwykłym silniku czterosuwowym znajdują się 4 cylindry. Nie będą one pracować 
wszystkie w jednym cyklu. Wręcz odwrotnie, każdy będzie pracował osobno w innej fazie. W
silniku V8 znajduje się 8 cylindrów. W zasadzie oba te modele niczym się nie różnią poza 
tym, że wał korbowy w silniku V8 jest uruchamiany za pomocą 8 tłoków, a nie 4. Dlatego też
ma on więcej siły i bardziej płynną moc wyjściową. 



Zawartość 
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Poproś dorosłego, aby usunął wszystkie 
zadziory przed montażem 
poszczególnych części.
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Za pomocą śrubokręta, ustaw otwór w odpowiednim 
położeniu, tak aby pasował do kształtu metalowej głowicy.
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Podłącz przewody według ich długości (od 
najkrótszego do najdłuższego). Najkrótsze kable 
podłącz do wejścia 1 i 5.
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Kiedy wciśniesz przycisk start, silnik zacznie pracować, symulując 
czterosuwowy cykl i imitując dźwięk prawdziwego silnika. W tym modelu wał 
korbowy jest uruchamiany za pomocą silnika. Kiedy żarówka się zapali, 
oznacza to cykl spalania mieszkanki powietrza i paliwa. Zawory wylotowy i 
wydechowy automatycznie otworzą się i zamkną w odpowiednim czasie. 
Dźwięk w dolnej części głośnika symuluje prawdziwy dźwięk silnika V8. 
Będzie go słychać przez 30 sekund, następnie wyłączy się.
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OSTRZEŻENIE! Ze względu na małe części, zestaw nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 36 
miesiąca życia. Długie przewody mogą spowodować zaplątanie lub zadławienie. Opakowanie 
nie jest zabawką. Usuń wszelkie zabezpieczenia, metki itp. przed zabawą. Do użytku pod 
nadzorem osoby dorosłej. Kolory, obrazki i ozdoby mogą się różnić od tych na obrazkach. Włosy 
mogą się zaplątać w zabawkę, gdy głowa dziecka będzie się znajdować zbyt blisko urządzenia. 
Uwaga: regularnie sprawdzaj, czy zabawka nie jest zużyta lub zniszczona. Zabawka zawiera 
potrzebne ostre końce, kable i metalowe druciki. Zapoznaj się z instrukcją, aby wykonać 
połączenie obwodowe. W zestawie zawarto instrukcje dla rodziców, z którymi muszą się 
zapoznać. Tylko dla dzieci powyżej 10. roku życia. Uwaga: nie używać blisko uszu. Złe 
użytkowanie może spowodować uszkodzenie słuchu. 






