
 מדריך למשתמש  – שלי   נההראשו  משחק המלגזה

 ***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    AAסוללות  2התקנת הסוללות )מבוגר בלבד(: יש צורך במברגה ידנית + 

הסוללות לפי האיורים והחזירו את המכסה   2בערכה( הסירו את המכסה בעזרת המברגה הידנית, הכניסו את 

 והבריגו בחזרה.  

 11-12עמודים מספר 

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

 הכירו את המברגה וכיצד היא פועלת לפני השימוש הראשוני.   – השעון ונגד כיוון השעון 

אל מתקן  לאחר סיום מלאכת ההרכבה, יש להסיר את החלק הכחול של גוף המברגה ולחבר אותה  

 ורים במדריך.  על מנת שיוכל לפעול חשמלית. פעלו לפי האי המלגזה 

 

 התקנה:   13-20עמודים 

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

   B, יישרו את החורים זה מול זה, חזקו באמצעו שני ברגי Cמעל חלק  E3הניחו את  .1

ויישרו את החורים   E4המלבן בפתח החלק של חלק אל  E3, ואז לחצו את  E3ואת   E2לחצו יחד את  .2

 זה מול זה.  
 כמוצג באיור Bברגי   4חזקו עם  .3

 גם כן.    E3אל תוך חלק   E7כמוצג. חברו את  E3וחברו אותם אל   E6ואת   E5חברו יחד את  .4

בזווית כמוצג באיור, ואז דחפו אותו כלפי מטה. וודאו כי החורים    E3אל חלק    E1תחילה דחפו את  .5

 E4מותאמים עם 

 כדי לחזק את היחידה הכוללת כמוצג באיור.   Bהשתמשו בבורג  .6

   Bברגי  4לשני צדדי המלגזה עם  D2ואת    D1התקינו את  .7

 F2אל תחתית החלק   F4חלק את ו  ,F2 אל החלק העליון של  F3הכניסו את  .8

 וודאו כי כל החורים מיושרים   F4ואל   F3אל  F1לחצו את  .9

   Bברגי  3כמוצג באיור, חזקו עם   E2( אל  F1 – F4חברו את החלקים ) .10

 כמוצג באיור.   ( F1 – F4)אל   F2הכניסו את  .11

כמוצג באיור, חזרו   F5אל תוך חלק  F6, ואז לחצו את   F1אל החלק הקדמי העגול של  F5הכניסו את  .12

 על הפעולה גם בצד השני של המלגזה.  
 כמוצג באיור   F7ותלו אותם על חלק   F9ואת  F8חברו יחד את  .13

 שלב אחד שלב כמוצג באיור    G2קפלו את חלקי  .14

הכניסו את כל התוויות הקטנות פנימה   –שלב אחד שלב כמוצג באיור    G2ההמשך:  קפלו את חלקי  .15

 בכל הצדדים.   
 G1מעל  G2. תוכלו גם להניח את חלקי  F9מעל חלק  G1לק  שימו את ח .16

 : כיצד לשחק 21-22עמודים 

כמוצג באיור. המלגזה    Cאל תוך חלק   A1מהמברגה והכניסו את  A2ואת   A3החלקים הוציאו את  .1

 יכולה לנסוע קדימה או לאחור )רוורס( לפי כיוון המברגה.  
יחד באותו כיוון תוכלו לשלוט על החלק הקדמי של המלגזה שתנוע   F5על ידי סיבוב של שני חלקי  .2

 למעלה או למטה.  


