
 מדריך למשתמש  – הראשון שלי  משחק מסלול מדרון הכדורים

 ***המדריך מתורגם בדיוק לפי שלבי המדריך המצורף בשפה האנגלית  

   5-8עמודים מספר 

 תכולת הערכה: בהתאם לאיורים במדריך המצורף  

   9-10עמודים מספר 

)המברגה והסוללות אינם כלולים בערכה( הסירו את    AAסוללות  2התקנת הסוללות )מבוגר בלבד(: יש צורך במברגה ידנית + 

 הסוללות לפי האיורים והחזירו את המכסה והבריגו בחזרה.   2המכסה בעזרת המברגה הידנית, הכניסו את 

 11-12עמודים מספר 

המברגה פועלת עם כיוון השעון ונגד כיוון השעון   –פי האיורים במדריך באנגלית  כיצד להשתמש במברגה הידנית: יש לפעול על 

 הכירו את המברגה וכיצד היא פועלת לפני השימוש הראשוני.   –

על מנת   מסלול הכדורים אל לאחר סיום מלאכת ההרכבה, יש להסיר את החלק הכחול של גוף המברגה ולחבר אותה  

 איורים במדריך.  שיוכל לפעול חשמלית. פעלו לפי ה 

 התקנה:   13-20עמודים 

 .  מסלול הכדוריםפעלו על פי האיורים במדריך ועקבו אחרי מספרי כל חלק על מנת להרכיב את 

 לתוך הפינות.   Cחלקי  4והכניסו את  C1הפכו את חלק  .1

 במקומם לפי האיור.    Bהברגים  4כדי להבריג את  A1+A2 +A3 במברגההשתמשו   .2

 כמוצג באיור.   C1-את תוך החור ב  D1הכניסו את   .3

 D1על מנת שיכסה את חלק    D2כעת הכניסו את  .4

 עם כיוון השעון לחיזוק.   D3, סובבו את   D2מעל חלק  D3. הניחו את  Bעם שני ברגי   D2חזקו את  .5

 H1 + H2אל תוך החורים בכל חלקי  H3הכניסו את כל חלקי  .6

 כמוצג באיור   C1אל תוך החלק   H1 + H2הכניסו זוג של החלקים  .7

 כמוצג באיור   Bחזקו למקומם בעזרת שני ברגי  .8

אל   F2ואז את  H1אל תוך  F3יפנה אליכם. הכניסו את    H1 + H2סובבו את החלקים המורכבים כך שהחלק האחורי של  .9

 כמוצג באיור.   H2תוך חלק 

 כמוצג.  H2אל חלק  F1ואז את חלק  H1אל תוך חלק  F2כעת הכניסו את  .10

 כמוצג באיור  H2אל חלק   G2ואז את חלק  H1אל תוך חלק   G1הכניסו את  .11

 כמוצג באיור.   H1 + H2שנותרו אל תוך החורים על חלקי   G1הכניסו את חלקי  .12

המורכב מולו, יישרו את החורים   H1כך שהוא פונה לכיוון ההפוך מחלק  C1אל חלק  H1הכניסו את החלק הנוסף של   .13

 השני כמוצג באיור.   H2כמוצג. חזרו על ההרכבה גם בחלק 

   Bברגי  2חזקו בעזרת  .14

 אשר מחבר אותם אל הצד הנגדי.   כמוצג באיור  H1 + H2חלקי  אל  Bברגי  4כעת חברו  .15

 היחידה יחד.   הנותרים כמוצג באיור אשר יחזק את כל Bברגי  4פנו אל הצד השני של המסלול וחברו את  .16

 כיצד לשחק:   21-22עמודים 

 D3אל תוך חלק   A1 + A4הכניסו את  .1

 המציג את נגד כיוון השעון  החליקו את הכפתור לצד  .2
 אל המגלשה הגבוהה ביותר   Eהתחילו בהנחת הכדורים  .3

 הכדורים יחלו לרדת מטה במגלשות ויעלו שוב בחזרה בעזרת המברגה   .4

 


