
ZESTAW SOLARNY EDUKACYJNY 14 W 1 
MODEL: AG211B

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Zestaw Solarny 14 w 1 to zestaw dla małego konstruktora, uczący wykorzystywać energię słoneczną
do zasilania różnego rodzaju urządzeń.

Korzystając z tegozestawu solarnego można zbudować :
- Robot żółw: 12.3 x 8.5 x 6.5 cm
- Robot chodzik: 8 x 6 x 8,5 cm 
- Robot auto: 8,6 x 7 x 8,5 cm 
- Robot dwukołowiec: 17.1 x 9.3 x 9.5 cm 
- Robot łódź: 18,2 x 25,5 x 9 cm 
- Robot chrabąszcz: 11.5 x 9.4 x 8.5 cm 
- Robot pies: 12 x 7.2 x 9 cm 
- Robot kwadrobot: 13 x 7 x 10 cm 
- Robot krab: 9,2 x 9 x 8 cm 
- Robot ślizgacz: 15 x 9 x 9.5 cm 
- Robot kajak: 7.7 x 9.3 x 9.3 cm 
- Robot Zombie: 8,5 x 8,5 x 13,7 cm 
- Robot Surfer: 29 x 17,5 x 8 cm 
- Robot kręciołek: 18.7 x 25.5 x 10 cm

Cechy produktu:

• Jest to edukacyjny zestaw konstrukcyjny pozwalający na zbudowanie różnych pojazdów-
robotów napędzanych energią słoneczną. To wspaniała kreatywna zabawka do 
samodzielnego złożenia dla małych majsterkowiczów. 

• Robot solarny może być przekształcony aż w 14 różnych modeli robotów. Łatwo zbudować 
robota z psa, który macha ogonem, a później biegającego chrząszcza, chodzącego kraba, 
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surfera czy robot-zombie! Zabawka zawiera unikalne akcesoria (w komplecie) i części, które 
sprawiają, że ruch robota jest możliwy na lądzie jak i w wodzie. 

• Istnieją dwa poziomy trudności w budowie zestawu robota. Modele które można stworzyć z 
zestawu: Poziom pierwszy obejmuje: robot-żółw, robot-chrabąszcz, robot-łódź, robot-piechur, 
robot-pies, robot-dwukołowiec. Drugi poziom: robot-, robot-auto, robot-ślizgacz, robot-surfer, 
robot-zombie, robot-krab, robot-kajak. 

• Ciekawa zabawka edukacyjno-rozwojowa, która uczy dziecko podstaw techniki, jednocześnie 
edukując w zakresie ekologii. 

• Komplet składa się z ogromnej ilości elementów, które łatwo się ze sobą łączą. 
• Rekomendowany wiek dziecka: 10 lat+ 

2. instrukcja składania

Patrz obrazkowa instrukcja składania dołączona do zestawu.

3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania  i prawidłowej eksploatacji

1. Czyścić wilgotną szmatką. Nie używać silnych detergentów ani rozpuszczalników. 
2. Zestaw przeznaczony dla dzieci powyżej 10 roku życia.
3. Zestaw zawiera wiele mały części, chronić przed małymi dziećmi – ryzyko zadławienia. 
4. Aby osiągnąć najlepszy efekt produkt należy obsługiwać na zewnątrz, na terenach o dużym 
nasłonecznieniu. W przypadku używania produktu wewnątrz mieszkania, wystarczy oświetlenie z 50 
watowej żarówki halogenowej.
5. Zestaw nie będzie działał poprawnie podczas zachmurzeń, w ciemnych pomieszczeniach lub w 
pokojach oświetlanych światłem fluorescencyjnym  

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

Importer: APTEL: http://www.hurtownia.aptel.pl 2/2

http://www.hurtownia.aptel.pl/
http://www.aptel.pl/

	ZESTAW SOLARNY EDUKACYJNY 14 W 1

