
Eolienne 

Produceert elektriciteit .. . 
Ge nera la electricidad .. . 

Essa produce elettricita .. . 
Vyrabi e/ektfinu ... 

Generuje elektryczność,
która zasili twoje 

maszyny

... om je modellen van stroom te voorzien 
... que alimenta los propios made/os 

... che alimentera i tuoi modelli

... kteró bude napójet tve modely 

Turbina wiatrowa
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1. Koncentrator 
2. Śmigło
3. Silnik 40x
4. Przegródka na baterie
5. Adapter do przewodów
6. Ramka
7. Oś
8. Zakrzywiona belka
9. Koło zębate małe
10.Koło zębate średnie
11. Przetwornica 2 do 1
12.Łącznik podstawy
13.Krążek mały
14. Podwójna belka
15.Prosta belka
16.Łącznik krzywki

17. Przycisk
18. Łącznik czerwony
19. Łącznik niebieski
20. Łącznik osi
21. Pokrywka na LED
22. LED
23. Narzędzie do usuwania
24. Rurka
25. Skrzydło A
26. Skrzydło B
27. Długa oś
28. Siatka
29. Plastikowa ochrona
30. Naklejka
31. Kombinerki
32. Zaciski



Ta instrukcja zawiera szczegółowe informacje jak składać modele. Zwróć 
szczególną uwagę na potencjalne zagrożenie i to jak bezpiecznie 
obchodzić się z elektrycznymi częściami. Rekomendujemy nadzór 
rodzicielski przy montażu modeli. 

Mycie turbiny wiatrowej: usuń baterię przed każdym czyszczeniem 
sprzętu. Użyj miękkiej ściereczki. Nie używaj detergentów. 

Baterie: zestaw wymaga baterii akumulatorowej R6AA, nie zawartej w 
zestawie. Ustaw przełącznik na IN, aby naładować baterię. Kiedy jest 
naładowana, złóż model i włącz OUT. 
Nie wkładaj baterii nie nadających się do ładowania. Niewłaściwe użycie 
może spowodować wycieki i może być niebezpieczne. 

Baterie powinny być wymieniane przez dorosłych.  Nie próbuj ponownie 
ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone. Ładowanie baterii 
(akumulatorów) powinno odbywać się pod opieką dorosłych, przed 
ładowaniem wyjmij je z zabawki. Nie stosuj jednocześnie baterii starych i 
nowych ani baterii różnego typu. Używaj tylko polecanych typów baterii 
lub podobnych. Baterie muszą być włożone poprawnie według polaryzacji 
(patrz obrazek). Zużyte baterie usuń z zabawki. Końcówki zasilania nie 
mogą być narażone na spięcie. 
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INSTRUKCJE DLA RODZICÓW
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LUDZIE I WIATR
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Ludzie od zawsze potrafili zrobić z wiatru użytek i wymyślali 
różne narzędzia ułatwiające im życie. 

A. Żagle umożliwiały im przemierzanie mórz i oceanów.
Kilka rodzai łodzi żeglarskich zostało wynalezionych
kolejno: greckie galery, łodzie Wikingów, karawele
używane przez odkrywców, statki handlowe i w końcu
współczesne wyścigowe katamarany.

B. Wiatr może stanowić niebezpieczeństwo - ludzie musieli
chronić się przed cyklonami, tajfunami, tornadami i
burzami. Stworzyli narzędzia do przewidywania wiatru
takie jak wiatromierz oraz stawiali budynki, które były w
stanie wytrzymywać silne wiatry.

C. Wiatraki posiadają cztery śmigła, które obracają się dzięki
sile wiatru. Większość młynów napędzała prasę, która
mieliła zboże na mąkę.

D. Turbiny wiatrowe podobne do wiatraków zostały
wynalezione, aby generować prąd. Znajdują się w
przeróżnych miejscach, wtapiając się w nasz krajobraz.



Les humains et le vent Les humains et le vent ·· Humans and wind Humans and wind
De mens en de wind De mens en de wind ·· Los seres humanos y el viento Los seres humanos y el viento
Gli esseri umani e il vento Gli esseri umani e il vento ·· Lidé a vítr Lidé a vítr

ŚRODEK TURBINY WIATROWEJRBÍNY
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1. Wieża
2. Gondola
3. Skrzydła
4. Wirnik
5. Multyplikator
6. Generator
7. System rotacyjny 

1. Wieża ma około 100 metrów wysokości. Może być zrobiona z metalu lub betonu 
dla lepszej stabilności.
2. Gondola mieści wszystkie niezbędne komponenty. Pracownicy mogą wejść 
do środka.
3.Skrzydła są tak lekkie jak to tylko możliwe, wykonane z włókna szklanego lub 
włókna węglowego.
4.Wirnik łączy skrzydła z gondolą. Może zmienić kąt nachylenia skrzydeł.
5. Multyplikator zwiększa liczbę obrotów pomiędzy wirnikiem a generatorem. 
Rotor obraca się z prędkością 15 obrotów na minutę, a generator 1500 obrotów na 
minutę.
6. Generator wytwarza elektryczność. Duża turbina produkuje prąd równy 
rocznemu zużyciu, które generuje około 2000 ludzi.
7.System rotacyjny zamienia turbinę na wiatr.



SIEĆ ENERGETYCZNA

Istnieje kilka możliwości generowania elektryczności.  Każda ma swoje 
wady i zalety. Trzeba wziąć pod uwagę trzy czynniki:
- źródło energii: czy jest odnawialne (jak wiatr) czy nie (jak węgiel)
- emisja dwutlenku węgla: przyczynia się do globalnego ocieplenia
- kontrola: generowanie prądu musi być do opanowania

Elektrownie opalane 
węglem

Turbiny 
wiatrowe

Zapory wodne

Elektrownie geotermalne

Elektrownie opalane 
gazem

Elektrownia słoneczna

Elektrownia atomowa

Elektrownie 
używające biomasy

 Produkują duże ilości 
zanieczyszczeń i 
wymagają dużej ilości 
paliw kopalnianych. 

Generują 
elektryczność, gdy 
jest wietrznie. 

Wykorzystują ruch 
wody (rzek lub fal).

Używają ciepła Ziemi 
i nie produkują CO2. 

Zużywają naturalny 
gaz i emitują 
dwutlenek węgla. 

Panele solarne 
zamieniają promienie 
słoneczne na 
elektryczność.

Produkują duże ilości 
elektryczności, bez 
produkcji dwutlenku 
węgla, ale tworzą 
odpady nuklearne.

Spalają odpady lub 
materię organiczną. 
Emitują CO2.
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SAMOCHODY PRZYSZŁOŚCI

SAMOCHODY HYBRYDOWE

MIEJSKIE SAMOCHODY ELEKTRYCZNE

SAMOCHODY ELEKTRYCZNE W TRASIE

POJAZDY NAPĘDZANE WODOREM

Samochody przyszłości już istnieją. Nie zużywają wcale paliwa 
(lub mniejszą ilość); zamiast tego działają na prąd. Poniżej kilka 
modeli, które są już dostępne.  

W 1997 roku Toyota wypuściła na rynek model Prius, który 
posiadał zarówno silnik na paliwo jak i elektryczny. Samochód nie 
musiał być ładowany w sieci energetycznej. Używał hamowania 
do produkcji własnej elektryczności, przechowywał ją i używał do 
jazdy. 

W 2011 roku Renault zaczęło sprzedaż modeli Twizy. Ten mały 
samochód można prowadzić nie posiadając prawa jazdy w imię 
wolnego od zanieczyszczeń transportu w miastach. Może być 
ładowany w miejskich stacjach ładowania lub bezpośrednio ze 
standardowego gniazdka elektrycznego. 

W 2012 roku Tesla wypuściła na rynek Model S. Jest to auto w 
pełni elektryczne, posiadające baterie, które są na tyle mocne, aby 
wystarczyły na długie podróże. Tesla wybudowała także 
specjalne terminale szybko ładujące. 

W 2015 roku Toyota wypuściła na rynek model Mirai, pierwszy 
samochód napędzany wodorem, przeznaczony do masowej 
sprzedaży. Wodór i powietrze generują elektryczność, która zasila 
silnik. W dodatku nie emituje dwutlenku węgla. Ten typ pojazdu 
ma większy zasięg niż samochody zasilane bateriami. 

19971997

20112011

20122012

20152015
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MONTAŻ 

NARZĘDZIE DO USUWANIA

RURKA

18
19
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16

Umieść adapter w rurce i przekręć nim, dopóki nie 
usłyszysz kliknięcia. Raz zamontowany, adapter jest 
bezpieczny w rurce. 

Użyj kombinerek jeśli chcesz usunąć adapter z 
rurki. 

Umieść kombinerki w dziurkach z 
każdej strony. 

1

2

3

8

Zachowaj odstęp około 1mm. 

Przy montażu rurki uważaj na palce. 



Poproś dorosłego, aby usunął baterię. 
Może użyć strony B narzędzia. 

Na zewnątrz zaleca się użycie 
zacisków, aby utrzymać 
turbinę w miejscu. Poproś 
dorosłego, aby przymocował 
ją np. do słupka. 

Dorosły może także położyć na siatce obciążniki, aby 
ustabilizować podstawę turbiny (waga do 1,5 kg). 

4

5

6
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Ustaw skrzydła w pozycji 1, kierując się 
strzałką na wirniku. 

6

Upewnij się, że silnik jest 
zamocowany w odpowiednią 
stronę. Jeśli silnik jest tył na 
przód, nie będzie w stanie 
generować elektryczności. 
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Uważaj na kierunek przy 
montażu LED: krótsze 
ramię (S) na (-), długie 
ramię (L) na (+).

20

S
L
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Naciśnij
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Kontrolka: podłącz LED do 
łącznika. Ten tryb pomoże ci 
rozpoznać kierunek wiatru w twoim 
ogrodzie (krok 10). 

Generowanie elektryczności: podłącz łącznik do 
przegródki na baterie, włóż baterię akumulator i 
włącz IN. Wiatr uruchomi skrzydła, a turbina 
wygeneruje prąd. 

2 TRYBY 
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SAMOCHÓDModel 2

Zaczynając od modelu 1, 
odłącz skrzydła od modułu 
elektrycznego. 
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Włącz OUT, aby skorzystać z 
elektryczności ze swojej 
baterii. 
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RETROUVEZ-NOUS SUR 

FIND USON 

MISE EN GARDE : Uniquement pour enfants de 8 ans et plus. Des 
instructions pour les parents sont jointes et doivent etre respectees. 
ATTENTIDN I Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mais. Presence de 
petits elements susceptibles d'etre ingeres. Danger d'etouffement. 
GARDER L'EMBALL.AGE POUR REFERENCE FUTURE. Les couleurs et le 
contenu peuvent varier legerement. 
L'eollenne utlllse une pile rechargeable AA R6 non foumle. 
L'installation des piles doit etre effectuee par un adulte. En fin de vie les 
piles doivent etre remises au rebut de fa�on sure. Les de paser dans un bac 
de collecte. 

CAUTIDN: Only for children aged 8 and above. lnstructions for parents are 
included and must be followed. 
WARNINGI Not suitable for children under 36 months due to small parts 
which can be ingested. Choking hazard. 
RETAIN THE PACKAGING FDR FUTURE REFERENCE. The colors and content 
may slightly vary. 
The wind turbina uses one AA R6 battery, not lncluded. 
Batteries are to be changed by an adult. The batteries are classified as WEEE 
and should be disposed of safely when no longer required. 

WAARSCHUWING: Uitsluitend voor kinderen vanaf 8 jaar. U vindt hier ook 
instructies voor de ouders. Die zijn heel belangrijk. 
WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden, 
vanwege kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. 
VERPAKKING BEWAREN VDDR REFERENTIE. De kleuren en inhoud kunnen 
iets afwijken. 

De wlndturblne gebrulkt een herlaadbare AA R6-batterlj. Die zlt niet In het 
pakket. De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen. 
Op het einde van hun levenscyclus moeten batterijen op een veilige manier 
weggegooid worden. Deponeer ze in de inzamelbakken. 

G) L'eolienne utilise une pile rechargeable AA R6 non fournie. 
Ne pas laisser l'eolienne a l'exteneur lorsque les vents sont 
trop forts, ni lorsque le temps est humicie. 

4D D_e �in�turbine gebruikt een herlaadbare AA R6-batterij. Die 
z1t met m het pal<ket. 
Laat de windturbine niet buiten staan wanneer het regent of 
hevig waait. 

G La turbina eolica utilizza una pila ricaricabile AA R6 non fomlta. 
Non lasciare la turbina eolica all'esterno in presenza di vento 
troppo forte o di cli ma umido. 

Developpe et distribue par : 

Developed and distributed by : 

BUKI France 

ADVERTENCIA: Apto para niiios de 8 o mas aiios de edad. Deben respetarse 
las instrucciones para los padres adjuntas. 
JADVERTENCIAI No conviene para niiios menores de 36 meses ya que 
contiene piezas pequeiias que podrfan ser ingeridas. Peligro de asfixia. 
GUARDAR EL EMBALAJE PARA FUTURAS CONSULTAS. Los colores y 
contenido pueden variar ligeramente. 
El aerogenerador funclona con una piła recargable AA no incluida. 
Un adulto debe cambiar las pilas. Las pilas no deben ser tirados en la basura 
norma!. Use los puntos de recogida y reciclaje de su zona para tirar estos 
productos. 

ATTENZIDNE: unicamente per bambini da 8 anni in su. Le istruzioni per i 
genitori sano allegate e devono essere rispettate. 
AVVERTENZAI Non adatto a bambini di eta inferiore a 36 mesi. Contiene 
piccole parti che potrebbero essere ingerite. Pericolo di soffocamento. 
CONSERVARE L'IMBALLAGID PER UNA CONSULTAZIDNE FUTURA. I colori 
contenuti possano varia re leggermente. 
La turbina eollca utlllzza una pila rlcarlcabile AA R6 non fornita. 
Le batterie devono essere cambiate da un adulto. 
Le batterie non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Siet 
pregati di riciclare questa prodotto in un punto di raccolta idoneo. 

1/YSTRAHA: Pouze pro deti ve veku 8 let a starsi. Pokyny pro rodice jsou 
pripojeny a musi se dodrfovat. 
VAROVANfl Neni vhodne pro deti do 36 mesicu kvuli małym eastern, 
ktere mohou byt spoi knuty. Nebezpeci udusenf. 
ZACHOVEJTE BALENf PRO BUDOUcf REFERENCI. Barvy a obsah se 
mohou mfrne lisit. 
Vetrna turbina vyuiiva dobijeci baterii AA R6, ktera neni soucasti 
baleni. lnstalaci baterii musi provadet dospela osoba. Na konci sve 
zivotnosti musi byt baterie bezpecne zlikvidovany. Umfstete je do 
sberneho kose. 

4D The wind turbine uses one AA RG battery, not included. 
Don't leave the turbine outdoors when t�e wind is tao strong or the 
weather is wet. 

0 El aerogenerador funciona con una pila recargable AA no incluida. 
No dejar el aerogenerador a la intemperie cuando los vientos sean 
demasiado fuerte o en condiciones ambientales humedas. 

CD Vetrna turbina vyuiiva dobfjeci baterii AA R6, ktera neni 
soucasti baleni. 
Nenechavejte vetrnou turbinu venku za prflis silneho vetru ci 
vlhkeho pocasf. 

UK 
CA 

22 rue du 33eme Mobiles - 72000 Le Mans - FRANCE 
ni: +33 1 46 6S 09 92 
E-mail : daniellevy@bezeqint.net 

www.bukifrance.com 

OSTRZEŻENIE! Tylko dla dzieci powyżej 8. roku 
życia, informacje dla rodziców zawarte w 
instrukcji. 
OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci 
poniżej 36. miesiąca życia ze względu na małe 
części, które mogą zostać połknięte. 
ZACHOWAJ OPAKOWANIE NA 
PRZYSZŁOŚĆ! Kolory i zawartość mogą się 
nieznacznie różnić. 
Potrzebna jedna bateria AA R6, nie zawarta w 
zestawie. 
Baterie powinny być zmieniane przez osobę 
dorosłą. Baterie są sklasyfikowane jako WEEE i 
nieużywane powinny być zutylizowane w 
odpowiedni sposób. 

Nie pozostawiaj turbiny na zewnątrz, 
gdy wieje silny wiatr lub jest mokro. 




