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Solar energy Napenergia 

Build your solar car Építsen egy napenergiával működő autót 

Assemble a metal car that runs on solar energy. Szerelje össze a fémautót, ami napenergiával 
működik 

No batteries Elemet nem tartalmaz 

Metal Fém 

  

Assemble the metal parts of the car and make it 
move with solar energy.  
 
Includes step-by-step assembly instructions 
illustrated in colour and a quiz 
 
Ages 8 and above. 

Szerelje össze az autó fém részeit, és mozgassa a 
napenergia segítségével. 
 
Tartalmazza a színben és a kvízben bemutatott 
lépésenkénti szerelési utasításokat 
 
8 éves és annál idősebbek részére 

  

Additional tool: További eszköz: 

  

P1 – Pinion 
P2 – Gear 
P3 – Tyre 
P4 – Round rod (small) 
P5 – Round rod (large) 
P6 – Solar panel and motor  
P7 – Body  

P1 - Fogaskerék 
P2 - Fogaskerék 
P3 - Gumiabroncs 
P4 - Kerek rúd (kicsi) 
P5 - Kerek rúd (nagy) 
P6 - Napelem és motor 
P7 - Test 

Front wheels Első kerekek 

Rear wheels  Hátsó kerekek 

Adjust P2 so that it is firmly in contact with P1 Állítsa be a P2-et úgy, hogy szilárdan érintkezzen a 
P1-vel 

Too tight Túl szoros 

Too loose Túl laza 

On first use, gently turn the wheels with your 
fingers to loosen them.  
Your car moves forward when it is in direct sunlight 
or beneath a powerful halogen light bulb. Point the 
panel towards the light for the best results. In 
winter, the sunlight may not be powerful enough. 

Első használat esetén óvatosan forgassa az ujjaival a 
kerekeket, hogy meglazítsa őket. 
Autója előre halad, amikor közvetlen napfényben 
van, vagy egy erős halogén izzó alatt. A legjobb 
eredmény érdekében irányítsa a panelt a fény felé. 
Télen a napfény nem elég erős. 

How many solar panels are installed at the Topaz 
solar farm in California? 

Hány napelemet telepítettek a Topaz 
napkollektorjában Kaliforniában? 

1 million 
5 million 
9 million 

1 millió 
5 millió 
9 millió 

The farm has 9 million solar panels, which can 
generate electricity for 160,000 homes. 

A gazdaságban 9 millió napelem található, amely 
160 000 lakás számára villamos energiát hozhat 
létre. 

What is the speed record achieved by a solar car? Mi a sebesség rekord amit egy napelemes autó 
elért? 

12.5 km/h 12.5 km/h 

88.8 km/h 88.8 km/h 

291.2 km/h 291.2 km/h 

In 2011, the Sunswift car achieved a speed of 88.8 
km/h using solar energy alone. 

2011-ben a Sunswift autó 88,8 km / h sebességet 
ért el kizárólag  napenergia felhasználásával. 

  

   

Jó játékot kíván az OKOSJATEK.HU csapata!




