
 מדריך למשתמש –גלגל הענק הראשון שלי 

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

 

   5-8מספר  ים עמוד

 בהתאם לאיורים במדריך המצורף   : תכולת הערכה

 

   9-10מספר  ים עמוד

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

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

 

 11-12מספר  ים עמוד

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

 הכירו את המברגה וכיצד היא פועלת לפני השימוש הראשוני.   –

 

לאחר סיום מלאכת ההרכבה, יש להסיר את החלק הכחול של גוף המברגה ולחבר אותה אל הגלגל הענק על מנת שיוכל  

 פעלו לפי האיורים במדריך.  לפעול חשמלית. 

 

 התקנה:   13-20עמודים 

 פעלו על פי האיורים במדריך ועקבו אחרי מספרי כל חלק על מנת להרכיב את הגלגל הענק.  

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

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

 כמוצג באיור   C1לתוך חלק   F2+ F3הכניסו את החלקים  .3

כמוצג ודאו שהחורים נמצאים אחד מתחת לשני במדויק. בעזרת המברגה הבריקו את   C1לתוך חלק    C2הניחו את חלק  .4

   Bבורג 

 כמוצג.  E3אל החלק העליון העגול של  F1הכניסו את  .5

   Bוחזקו עם בורג   E3לתוך    F4הכניסו את  .6

 Bברגי  2ובעזרת המברגה חברו באמצעות    C1לתוך   E3הניחו את חלק  .7

   Bברגי  2 עםתוך כדי וודאו שהחורים אחד מול השני. חזקו    F5עם חלק  F2+ F3 + F4כסו את החלקים  .8

 בהתאם.    Bברגי  5על הגלגל כמוצג, והבריגו    E2חלקי  5על משטח ישר. הניחו   E1הניחו את חלק  .9

 בניהם.   E3, וחלק  F1על גבי חלק  E1כעת חברו את חלק   .10

 כמוצר באיור.   E1אל חלק  E4חברו את החלק בצורת כוכב של   .11

   Bבעזרת שני ברגי   C1אל    E4חברו את החלקים  .12

 כדי לאחד את כל הקונסטרוקציה.    F1אל החור של   Bהתקינו את בורג   .13

 עם המדבקות המצורפות.    Dקשטו את חלקי   .14

 E2אל המושבים שלהם כאשר הפנים שלהם יופיעו מעל חלקי הכוס   Dהניחו את כל חלקי   .15

 

 21-22עמודים 

 בלבד )כפי שמופיע באיור(.    A1 + A4באמצעות החלקים  C2הכניסו את החלק הכחול של המברגה  .1

 הדליקו את הגלגל הענק באמצעות החלקת הכפתור האדום לאחד הצדדים.   .2

 גלגל הענק יסתובב לשני כיוונים שונים בהתאם לבחירתכם.   .3

 

 

 


