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A. VARNOSTNI NAPOTKI
1. Potrebna sta stalen nadzor in pomoč odrasle osebe.
2. Komplet je namenjen otrokom, starejšim od 8 let.
3. Komplet in končni izdelek vsebujeta majhne delce, ki ob neprimerni uporabi lahko povzročijo zadušitev. Hranite izven 
dosega otrok, mlajših od 3 let.
4. Stikov znotraj ohišja za baterije se ne dotikajte s kovino, da ne povzročite kratkega stika.

B. UPORABA BATERIJ
1. Potrebni sta dve bateriji tipa AAA 1.5 V (nista priloženi).
2. Za boljši učinek vedno uporabite novi bateriji.
3. Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na ustrezen pol.
4. Odstranite bateriji, kadar izdelka ne uporabljate.
5. Izrabljeni bateriji takoj zamenjate, da ne poškodujeta izdelka.
6. Akumulatorske baterije pred polnjenjem odstranite iz izdelka.
7. Akumulatorske baterije polnite pod nadzorom odrasle osebe.
8. Poskrbite, da napajalna terminala v ohišju za baterijo nista v kratkem stiku.
9. Ne poskušajte polniti baterij, ki niso namenjene polnjenju.
10. Ne mešajte starih in novih baterij.
11. Ne mešajte alkalnih, standardnih (cink-ogljikovih) in akumulatorskih (nikelj-kadmijevih) baterij.

C. VSEBINA:

ŽIČNICA IZ PLOČEVINKE

A: Podpora za kolesa  x1 B: Ohišje motorja x1 C: Nalepke x1

D: Vzvratna gred  x1

I: Komplet dveh polovic
odbojnika 2 seta (4 kosi)

G: Srednja
jermenica  x1

M: Blokada za 
veliko jermenico x1

N: Os za srednjo
jermenico x1

O: Blokada
zgloba x1

P: Jermenica
motorja x1 R: Čep x4 S: Os za 

pločevinko x1
T: Stransko
kolesce x1

H: Velika 
jermenica  x1

J: Motor  x1 L: Elastični 
trak  x2

K: Poklop za
motor  x1

E: Pokrov za baterijo x1 F: Vrvica x1

U: Vijak x4

Potrebujete še: dve bateriji tipa AAA 1.5 V (nista priloženi) in križni izvijač. Za pomoč prosite odraslo osebo. Za 
dokončanje projekta boste potrebovali še odrabljeno pločevinko za pijače. 

1. Vpnite vzvratno gred (D) na vrh podpore za kolesa (A) in ob tem 
pazite, da je sredinska zareza na gredi nad stikalom za vzvratno vožnjo.

2. Stranski kolesci (T) namestite na skrajna konca osi podpore za 
kolesa. Kolesci pričvrstite z blokadama za stranski kolesci (Q).

3. Os za srednjo jermenico (N) vstavite skozi odprtino na sredini 
podpore za kolesa. Pazite, da jo vstavite s pravilne strani, kot prikazuje 
slika. Nato na drug konec osi namestite srednjo jermenico (G).

D. SESTAVA PODPORE ZA KOLESA

E. SESTAVA OHIŠJA MOTORJA

F. ZDRUŽITEV PODPORE ZA KOLESA IN OHIŠJA MOTORJA

1. Motor vstavite v ohišje motorja (B), in sicer tako, da del, kjer se nahaja 
os, gleda naprej, žici pa sta na spodnji strani. 

2. Pokrov za motor (K) namestite čez motor in ga pričvrstite z vijakoma. Žici 
morata gledati ven na spodnjem delu pokrova.

3. Jermenico motorja (P) namestite na os motorja.

1. Štiri žice iz podpore za kolesa speljite skozi majhne odprtine na ohišju 
motorja, kot prikazuje slika.

2. Veliko jermenico (H) namestite na malo os na spodnjem delu 
podpore za kolesa. Jermenico pričvrstite z blokado za veliko 
jermenico (M).

3. Ohišje motorja namestite tako, da ga z veliko 
odprtino, ki se nahaja na njegovem zgornjem 
delu, nataknete na veliko osi na dnu podpore 
za kolesa. Nato ohišje motorja in podporo 
za kolesa pričvrstite z namestitvijo 
blokade zgloba (O). Zglob bi moral biti 
vrtljiv.

4. Odkrita konca obeh rumenih žic vstavite v 
levi terminal in ju pričvrstite s čepom (R). Rdeči 
žici na enak način vstavite v naslednji terminal, 
črni žici v tretji terminal in zeleni žici v terminal na 
desni strani.

5. Vstavite dve bateriji tipa AAA 1.5 V v predel za 
baterije na ohišju motorja. Obe morata biti obrnjeni 
enako, s ploščatim delom proti vzmeti. Če motor deluje, 
ga ugasnite z on/off stikalom, ki se nahaja pod jermenico 
motorja. 

6. Namestite pokrov za baterije (E) in ga pričvrstite z vijakoma. 

OPOZORILO:
NEVARNOST ZADUŠITVE z majhnimi 
delci. Ni primerno za otroke do 3 let.

ZA STARŠE: PREDEN SVETUJETE OTROKOM, 
SI PAZLJIVO PREBERITE TA NAVODILA

Q: Blokada za 
stransko kolesce 
x2
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VPRAŠANJA IN PREDLOGI
Naše kupce izjemno cenimo, zato je pomembno, da ste z izdelkom zadovoljni. V kolikor imate kakršnekoli predloge ali 
vprašanja, ali če v kompletu manjkajo deli oziroma so okvarjeni, vas prosimo, da se obrnete na našega distributerja: 
Singa d.o.o., Brnčičeva ulica 7, 1231 Ljubljana-Črnuče; telefon: 0590 444 60; e-mail: info@singa.si. Lahko pa kontaktirate 
tudi naš oddelek za podporo kupcem: e-pošta: infodesk@4M-IND.com, spletna stran: WWW.4M-IND.COM.

G. KONČNA SESTAVA

1. Prazno pločevinko za pijače okrasite z nalepko. Pločevinko nato namestite 
pod ohišje motorja tako, da se rob na spodnji strani pločevinke lepo usede na 
kaveljček. Os za pločevinko (S) nato vstavite skozi odprtino na ohišju motorja 
v odprtino pločevinke, da jo trdno pričvrstite. 

2. Elastični trak napeljite preko jermenice motorja in velike jermenice. Nato 
napeljite še en elastični trak preko male jermenice vzdolž velike in srednje 
jermenice. 

Čestitke! Vaša žičnica je sedaj pripravljena!

I. ODPRAVLJANJE TEŽAV
Če motor ne deluje:
• Preverite, če ste uporabili novi bateriji.
• Preverite, če sta bateriji pravilno vstavljeni.
• Preverite, če se vse štiri žice dotikajo kovinskih terminalov.
• Preverite, če ni morda stikalo za vzvratno vožnjo v položaju "stop".

Če se žičnica ne pomika po vrvici:
• Preverite, če ni naklon morda prestrm.
• Preverite, če ste elastični trak pravilno namestili.
• Preverite, če ste pravilno naredili zanko okrog male jermenice na sredini podpore za kolesa (začnite pri dnu in speljite v 
smeri urinega kazalca).
 
Če se žičnica ne obrne samodejno:
• Pazite, da v terminale vstavite pravilne barve žic.
• Pazite, da je vzvratna gred pravilno nameščena preko vzvratnega stikala.
• Pazite, da se vzvratna gred močno odbije, ko žičnica doseže odbojnik.
• Pazite, da se vzvratno stikalo ne zatakne na sredini, saj se bo žičnica ustavila. 

J. KAKO DELUJE
• Bateriji motorju dovajata elektriko, tako da le-ta z visoko hitrostjo vrti jermenico. 
• Jermenice delujejo kot pogonski mehanizem. Zmanjšujejo hitrost rotacije, tako da se zgornje kolo, okoli katerega je 
navita vrv, prične vrteti bolj počasi. Vrv povleče naprej, ta pa s seboj povleče žičnico. Trenje med pogonskim mehanizmom 
in vrvjo preprečuje, da bi žičnica zdrsnila. 
• Stikalo za vzvratno vožnjo spremeni smer, po kateri teče elektrika skozi motor. Ko se stikalo aktivira, se motor prične 
vrteti v nasprotno smer, zaradi česar žičnica spremeni smer potovanja. Ko žičnica doseže odbojnik, se stikalo aktivira in 
žičnica potuje nazaj. 

K. ZABAVNA DEJSTVA 
• Kabini žičnice, v kateri potujejo ljudje, rečemo tudi gondola. 
• Žičnicam rečemo tudi "zračni tramvaji" ali vzpenjače.
• Žičnice uporabljajo v rudnikih za prevoz kamenja ali premoga iz enega na drugo mesto.
• Prve potniške žičnice so bile zgrajene v Alpah v 20. letih prejšnjega stoletja za prevoz turistov na vrhove gora.
• Žičnica v Kostariki turiste pelje skozi deževne gozdove. 
• Zgornja postaja žičnice na vrhu Aiguille du Midi v Franciji se nahaja 2800 metrov nad spodnjo postajo. 
• Nekatere žičnice imajo vrtljive kabine, da si turisti lahko boljše ogledajo pokrajino pod njimi.
• Kitajska žičnica Tianmen Shan je najdaljša žičnica na svetu. Od enega konca do drugega meri 7455 metrov.
• Največje so dvonadstropne žičnice, ki peljejo kar 200 ljudi naenkrat. 
• Ulični tramvaji v San Franciscu delujejo po enakem principu kot zračne žičnice. Tramvaji vozijo po tirih, vlečejo pa jih 
kabli, ki se nahajajo tik pod tlemi.

H. DELOVANJE

1. Za zagon žičnice potrebujete vrvico in dve trdni točki, na kateri boste pričvrstili vrvico. 
Lahko uporabite posteljni stebriček in hrbtišče stola ali pa dva stola. Točki morata biti 
oddaljeni vsaj 2 metra, vrvica pa čimbolj napeta. 

2. Žičnico s srednjima kolescema obesite na sredino vrvice. Vrvico speljite okoli osi (N) na 
sredini podpore za kolesa tako, da pričnete pri dnu in jo ovijete v smeri urinega kazalca.

3. Na oba konca vrvice namestite posamezni polovici odbojnika (I) in ju stisnite skupaj, 
tako da je vrvica speljana skozi zareze v notranjih zatičih. 

4. Prižgite motor s stikalom on/off, ki se nahaja pod jermenico motorja. Žičnica bi morala 
potovati po vrvici, dokler ne pride do odbojnika. Nato bi se morala samodejno obrniti in 
nadaljevati pot do drugega konca vrvice in enako naprej. Kadar ni v uporabi, mora biti 
žičnica vedno izklopljena, tudi če se nahaja v položaju "stop".


