
Solar can Robot 

Tento soubor slouží jako dodatek k přiloženému návodu.

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si zakoupil náš produkt. Dříve, než ho začnete používat, doporučujeme přečíst návod
k obsluze. Předejdete tak případným komplikacím s provozem.

Parametry

 Rozměry: 24 x 18 x 7 cm
 Materiál: kov/plast

Úvod k produktu
Tento solárně poháněný robot může být přestavěn až na 6 různých modelů, které se poté mohou 
pohybovat jak komicky, tak funkčně. 

S přihlédnutím k tomu, že dnes je otázka alternativních zdrojů žhavým tématem, nemůžeme 
pochybovat o tom, že není lepší chvíle učit děti základním konceptům těchto technologií. Tento 
produkt je poháněn sluncem, tudíž není nutné používat baterie. Robot se pohybuje v přímém 
slunečním svitu a umožňuje dětem rozvíjet a využívat jejich neomezenou fantazii.

Zelené technologie, nízké emise uhlíku a ostatní faktory, šetrné k životnímu prostředí se zde 
spojují se skvělou zábavou a nepřímo vybízí děti k zelené budoucnosti.

Seznam často používaných výrazů
Burr- nadbytek plastu odsřihnutého kousku (nutno odstranit)
Black-černá
Red-červená
Push-zatlačit
Top view-pohled ze shora
Side view-pohled z boku
Completed-zhotoveno
Assembly-montáž
White-bílá
Green-zelená
How to the-jak sestavit
Solar module-solární panel
Gear box-převodovka
Wire-drát
Connect-připojit
Part-část
Add water- přidejte vodu
Insert-vložte
Coins-mince

Check the gear box engagement by rotating it with a finger, and make it is running smoothly
– Zkontrolujte prstem převodovku jestli se točí, zajistěte hladký průběh.
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Prepare the bellow parts first before you assemble the … - Připravte si níéže zobrazené části 
než se pustíte do montáře …
Ensure all shafts between panels Xx & Xx are properly installed and set in the right 
position- Zajistěte, že všechny hřídele mezi panely jsou ve správne pozici.

Nástroje, které můžete potřebovat
Vzhledem k tomu, že tento produkt obsahuje spoustu součástek, doporučujeme při jeho montáži 
podrobně sledovat tento návod. Především si dávejte pozor na značky O a X. Ujistěte se, že jen 
ten se značkou “O” je potřebný k montáži, v opačném případě nemůžeme zaručit 100% funkčnost 
robota i když jeho montáž dokončíte.

• Štípací kleště

•  nůžky

• papír

• 3 CD disky 

• 1 plastová láhev (500 – 600 mml)

• 3 stejně velke prázdné plechovky

Seznam mechanických části:

P1-krabice, P2-ozubené kolo s hřídelí (zelená), P3-ozubené kolečko(3x) , P4-kruhová 
hřidel(2x), P5-ozubené kolo s hřídelí (fialová), P6-solární panel, P7-motor s konektory 
UPOZORNĚNÍ: Nepřipojujte kontektory k elektrické  síti
P8-lepíci páska, P9-houbička(8x), P10-oči(2x), P11-křidla, P12-gumičky(2x), P13-gumový 
pásek

Plastové  díly: odstřihněte  plastové  díly,  až  když  jsou  potřeba.  Nestříhejte  je  dopředu.
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• Převodovka
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• Solární panel
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• Upozornění:Najděte trojuhelník na převodovce a ujistěte se, že je ve správném směru, to
vám pomůže spojit časti správně. 
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• Dráty solárního panelu se nesmí spolu dotýkat (ani stejné vodivé části)
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• nastavte robotí paže podle toho jak chcete silný úder
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• Přidejte součást B19 v rozdílném množství a pozici, čímž určíte rytmus který bude robot
hrát

Strana 38

• Vyplňte místo mincemi doplna. Jinak se můžou mince vyplavit
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• Upravte část 2 k vyvážení páky
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• Změřte  si  jakou  velikost  plechovky  máte  (existují  dva  rozměry)  přiložením  VRCHU
plechovky ke schématu v návodu. 

• V případě, že máte menší rozměr zapojte plechovku do díry S

• V případě, že máte větší rozměr zapojte plechovku do díry L
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• Rozložte krabici

• obkreslete 2x vedle sebe obvod vrchu plechovky na krabici

• nůžkami je vystřihněte 

• obkreslete vrch plechovky na papír a vystřihněte jej

• najděte střed papíru dle obrázku 11

• přiložte papír A na kruh z krabice a do středu přitlačte součástku A1 (dle obrázku)

• použijte lepíci pásku P8

Celý proces proveďte stejně, ale se spodní stranou plechovek.
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• Po obvodu nalepte lepící kousky P8 (6x). Dle obrázku 19
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• Opět pozor na to jakou velikost plechovky máte a zapojte je do spravne díry (S nebo L)

Zadní strana

1. Nejlepších výsledků dosáhnete během použití venku při přímém slunečním svitu.

2. Pokud se chcete bavit uvnitř, použijte 100W halogenové světlo. Produkt nebude fungovat během dnů, kdy
je zataženo, bez přímého slunečního světla nebo pod zářivkami

Instrukce pro rodiče : Tenhle produkt je určen pro děti starší 8 let nedovolte dětem mladším 8 let používat
tento produkt.
Prosíme rodiče, aby vedli děti k používání produktu dle návodu a instrukcí.
Předcházejte spálení motoru tím, že se ujistíte o spravném zapojení polarity.
Fotky a ilustrace se mohou lišit.
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