
Соларен  Робот 3 в 1 

 

Съдържание: 

 46 части за сглобяване на моделите 

 зъбни колела, оси и винтчета 

 соларен панел с моторче 

 32 стикера 

При сглобяването ще имате нужда от отвертка и клещи.  

Най-добри резултати ще постигнете ако използвате този соларен робот навън, на открито,  под директна слънчева 

светлина. За използване на закрито е нужна крушка от 100 вата или повече. Продукта няма да се движи при 

облачно време, сенчести места, непряка светлина, флуоресцентна светлина.  

Това е играчка за конструиране, която включва соларен модул и не са необходими батерии за задвижването 

и.Задвижва се от микро електромотор с ниска консумация на енергия, който се задвижва се от слънчевата енергия 

и има образователен ефект. 

Развива интелигентността на децата и повишава техният потенциал. Нека те изпитат удоволствието от това да 

направят сами играчката си. 

 

Тази детска соларна играчка може да бъде сглобена в три различни модела, които могат да се движат: 

 

- робот 

 

- танк 

 

- боен скорпион 

 

Соларния панел може да се задейства от слънчевата светлина или домашна крушка. 

Ползва се много лесно. Само я поставяте на под пряка слънчева светлина и моделът, който е сглобен мигновено 

тръгва, когато закриете слънчевата светлина – спира. 

 

Този комплект от пластмасови части и слънчев панел ще предостави на малките малчугани безкрайно 

удоволствие в играта с него. Дава голям потенциал за творчество и развиване на въображението на децата. Не се 

изискват винтове, за да се направи. Сглобяването е лесно, а децата се учат и  забавляват едновременно, което да 

им носи чувство на удовлетворение. 

 

Не забравяйте, че използването на батерии води до замърсяване на околната среда. 

 

Със Соларният робот - конструктор 3 модела в 1 не се нуждаете от батерии. 

 

Така едновременно пестите и помагате на планетата Земя да бъде по-чиста. 

 

 

Препоръчителна възраст 10+ 
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