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ZNANOST O TORNADIH
A. VARNOSTNI NAPOTKI
1. Potrebna sta pomoč in nadzor 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. S kovinskimi predmeti se nikoli ne dotikajte kontaktov znotraj ohišja za baterije, da preprečite morebitne kratke stike.

B. UPORABA BATERIJ
1.  Potrebni sta dve bateriji tipa "AA" 1.5 V (nista priloženi). 
2.  Za optimalno delovanje vedno uporabljajte nove/napolnjene baterije.
3.  Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na ustrezen pol.
4.  Ne puščajte baterij v izdelku, kadar ga ne uporabljate.
5.  Prazne baterije nemudoma zamenjajte, da se izdelek ne bo poškodoval.
6.  Akumulatorske baterije pred polnjenjem odstranite iz izdelka.
7.  Akumulatorske baterije polnite le pod nadzorom odrasle osebe.
8.  Pazite, da napajalna terminala v ohišju baterije nista v kratkem stiku.
9.  Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju.
10. Ne zamešajte starih in novih baterij.
11. Ne zamešajte alkalnih, standardnih (ogljik-cink) in akumulatorskih (nikelj-kadmij) baterij. 

1: podlaga, 2: ohišje za baterije, 3: pokrov za podlago, 4: držalo za plastenko, 5: motor z nameščenim vodoodpornim obročkom, 6: propeler, 7: 2 x pokrovček, 8: 6 x vijak, 
9: paket kroglic iz pene. Potrebovali boste še nekaj pripomočkov, ki niso vključeni v komplet: majhen križni izvijač, 2 x baterija tipa AA 1,5 V in 2 x plastenka z vodo.

1. Napeljite žice za motor skozi odprtini na pokrovu za podlago, kot prikazuje slika. Motor vstavite v odprtino na pokrovu za podlago, tako da os motorja gleda navzgor. 
Okoli motorne osi mora biti rdeč vodoodporni obroček. Os je namazana z vodoodpornim oljem, zato je morda malce mastna.
2. Preko motorja namestite držalo za plastenko in ga pričvrstite z dvema vijakoma. Močno ju privijte, tako da sta pokrov in držalo tesno skupaj.
3. Obrnite pokrov za podlago naokrog, tako da odprtina za stikalo za vklop in izklop (ON/OFF) gleda navzdol. Podlago postavite zraven pokrova za podlago, tako da stikalo 
za vklop in izklop gleda proti njem. Vzemite žico iz motorja in žico enake barve iz ohišja za baterije ter obe vstavite v eno izmed odprtin za terminal, ki se nahajata zraven 
stikala. Žici pričvrstite s pokrovčkom. Enak postopek ponovite z drugima dvema žicama.

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

D. SESTAVA

rdeča črna

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., www.singa.si. Lahko pa 
kontaktirate tudi naš oddelek za podporo kupcem: e-pošta: infodesk@4M-IND.com, spletna stran: WWW.4M-IND.COM



©2015  4M INDUSTRIAL DEVELOPMENT LIMITED.  ALL RIGHTS RESERVED.

4. Na podlago namestite pokrov in pazite, da so pri tem vse žice v notranjosti. Nato jo s spodnje strani pričvrstite s tremi vijaki.
5. Končano podlago sedaj obrnite naokrog. Na os motorja namestite propeler. 
Čestitamo! Vaš ustvarjalec tornada je pripravljen.

1. Vstavite dve bateriji tipa AA 1,5V v ohišje za baterije, tako da se negativni pol baterije (ravni del) dotika vzmeti. Čez ohišje namestite pokrov in ga pričvrstite z vijakom.
2. Vzemite navadno prozorno plastenko za vodo, ki ni večja od 1,25 l in z nje odstranite vse etikete. Plastenko napolnite z vodo do 80 %, tako da je vsaj 1/5 plastenke 
prazna (če jo boste preveč napolnili, se vrtinec ne bo pojavil). Vrečko s kroglicami iz pene odrežite v vogalu in nekaj kroglic stresite v plastenko z vodo. 
3. Ustvarjalca tornada obrnite naokrog in ga vstavite v ustje plastenke ter ga v smeri urinega kazalca privijte na plastenko. Pazite, da je tesno privit!
4. Sedaj komplet obrnite naokrog, tako da je podlaga spodaj. (Če iz plastenke uhaja voda, ga obrnite naokrog, odstranite ustvarjalca tornada, ga posušite in pričvrstite oba 
vijaka na držalu za plastenko. Nato ponovno namestite ustvarjalca tornada in komplet ponovno obrnite naokrog.) Vklopite ustvarjalca tornada z uporabo stikala ON/OFF. 
Sedaj opazujte, kako bo vodni vrtinec postal tornado! Poglejte, kako se njegova oblika spreminja, če ga nagnete!
 
Za še več zabave poskusite uporabiti plastenke različnih oblik in velikosti (vendar ne večjih od 1,25 l). Lahko pa dodate tudi jedilne barve ali bleščice ali skozi plastenko 
posvetite z baterijo. Napravite pravi uničevalni tornado, tako da vodi dodate nekaj zrn kave. Ustvarjalca tornada in plastenko lahko celo okrasite, da bosta popolnoma 
unikatna. Kadar komplet ni v uporabi, ga izklopite, ali pa ustvarjalca tornada vzemite iz plastenke. Po nekajkratnem delovanju odstranite propeler in odvijte držalo za 
steklenice, nato pa za boljše delovanje na vodoodporni obroček nanesite nekaj jedilnega olja ali vazelina.

F. ODPRAVLJANJE TEŽAV
Če iz plastenke uhaja voda, pazite da:
• je držalo za plastenko tesno nameščeno na pokrov za podlago;• je plastenka z vodo tesno privita na držalo za plastenke; • je okoli osi motorja nameščen rdeč 
vodoodporni obroček; • je plastenka z vodo nepoškodovana.

Če propeler ne deluje, preverite če:
• so baterije nove ali še uporabne; • so baterije pravilno vstavljene; • so motor, držalo za plastenke in propeler pravilno nameščeni (glej točke D1, D2 in D5), • so žice 
pravilno zvezane (točka D3).

Če se vrtinec ne pojavi, preverite, če je v plastenki dovolj praznega prostora. V kolikor ste v dvomu, zlijte nekaj vode iz plastenke in poskusite ponovno. Če se vrtinec pojavi 
le delno, poskusite uporabiti drugo plastenko, saj razlike v obliki in velikosti lahko privedejo do drugačnega rezultata. Če se po krajšem delovanju propeler upočasni (vodni 
pritisk lahko preobremeni motor), komplet obrnite naokrog in ga za 15 minut izklopite. Prav tako ni priporočljivo, da ustvarjalca tornada uporabljate dlje časa. 

G. KAKO DELUJE?
Če s krožnimi gibi vrtite plastenko z vodo, se bo ustvaril vodni vrtinec, ki izgleda kot miniaturen tornado. Motor vašega ustvarjalca tornadov deluje na enak način. Električno 
energijo iz baterij pretvori v fizično energijo, ki poganja propeler. Propeler s kroženjem vrti vodo in ustvarja vrtinec. Vrtinec nastane zaradi sredobežne oz. centrifugalne sile, 
tj. notranje sile, ki usmerja nek predmet (kot so kroglice iz pene) ali tekočino (kot je voda) k središču njegove krožne poti. Med vrtince, ki jih najdemo v naravi, spadajo 
tornadi, orkani in vodne trombe (tornado, ki nastane nad vodo). 

H. ZABAVNA DEJSTVA
• Tornadi so ena izmed najmočnejših sil narave. Ekstremni tornadi lahko divjajo tudi s hitrostjo več kot 438 kilometrov na uro in zlahka podirajo hiše in dvigujejo avtomobile 
v zrak. Bodite pazljivi!
• Ko se srečata topel veter z juga in hladen veter s severa, energija obeh vetrov ustvari nevihto in razburkan zrak se prične vrtinčiti, pri čemer včasih nastanejo tornadi.
• Tornade merimo z Fujitovo lestvico, in sicer s stopnjami od F0 in F5, odvisno od škode, ki jo povzroči. F0 tornadi niso nevarni, saj le dvignejo malo prahu in polomijo nekaj 
vej na drevesih. Tornadi s stopnjo F5 pa so izjemno uničujoči: v zrak dvigujejo avtomobile in v mestih naredijo takšno škodo, da je potrebnih več let, da jo popravijo.
• Najbolj smrtonosen tornado se je zgodil leta 1989, ko je v Bangladešu umrlo okoli 1300 ljudi.
• V času tornada je najbolj varno podzemno skrivališče. To pomeni, da so ob napovedih neviht s tornadi idealno zavetje kleti. 
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E. DELOVANJE


