
  מכונית ניטרולהרצה מנוע 
  

גם לשלט יש  , AAסוללות  4ולהכניס  במכונית  עם קבלת המכונית דבר ראשון יש לפתוח את תא הסוללות 
  .   )אפשר גם סוללות נטענות (  AA סוללות  4להכניס 

  .  25%יש לתדלק את מיכל הדלק שבמכונית בעזרת בקבוק תדלוק , בדלק ניטרו 
  מכן להדליק גם את המפסק במכונית . יש להדליק את השלט ולאחר  

האגזוז עם אצבע ולמשוך את ידית הסטרטר   תיש ללחוץ בשלט על פול מנוע ובאותו זמן לסגור את פיי
מקריעת החוט )   עמשיכות מהירות וקצרות (לא להגיע בשום פנים לקצה טווח חוט המשיכה , וזאת כדי להימנ

ת זה אנחנו רואים בצינורית הדלק שמחברת את המיכל  עד שדלק מגיע לקרבורטור של המנוע , א  כל זה
  לקרבורטור. 

בשלב זה אנו משחררים את לחיצת פול מנוע כך שיחזור למצבו (זהו מצב שהמנוע עובד בטורים       ( סיבובי  
  מנוע ) נמוכים ) , גם את פיית האגזוז משחררים . 

שנמצא באמצע ראש המנוע , את הבוסטר  כעת אנו מוכנים להנעת המנוע , יש לחבר את הבוסטר על הפלג  
לוחצים ומכווצים את הקפיץ שעליו ולוחצים אותו על ראש הפלג , מושכים משיכות קצרות ומהירות את  

מנתקים את   ,די פעם לוחצים גם את ההדק שבשלט כדי שיכנס יותר דלק , וברגע שהמנוע מניע ימ , הסטרטר
עד שהדלק  כל זה נסיעה איטית ואחידה בסיבובים. משחררים את המכונית ומתחילים בהרצה  ,הבוסטר 

  במיכל ניגמר. 
  מתדלקים שוב וחוזרים על אותם הפעולות גם עם המיכל השני. 

מיכל שלישי אנו לוחצים את דבשת המנוע רבע לחיצה ומשחררים פעם אחר פעם בנסיעה ישרה מסתובבים  ב
  ושוב לוחצים רבעים וזאת עד שהדלק נגמר. 

מסתובבים ושוב ספרינט עד לעצירה   ה, עד לעציר ם יכל האחרון אנו נותנים ספרינטימתדלקים שוב ואת המ
  וזאת מבלי להשתמש בברקסים של המכונית. 

  אתם יכולים לעבר לנסיעה בכייף שלכם.  . ההרצה הושלמה ,כאשר המיכל מגיע לחצי 
  . יש מומלץ לנקות את האוטו מלכלוך ושמן ,לפני האחסון   ,בגמר ההסעה   ,למען עבודה תקינה של המכונית

  . למקום להדק נכון   של המכונית עבור על כל הברגים ל
קופסה קיבלתם קטלוג של חלקי המכונית, והיה ותרצו חלק שנשבר או נפגם יש לבדוק אצלנו באתר  תוך הב

  טיסני דור: 
www.flydor.co.il 

  . BSDאו חלקי חילוף   TTAXXAS חלקי חילוף   -  מכוניות וחלקי חילוף  -  מוצריםתחת קטגורית 
  החלק ישלח אליכם,  -כולל משלוח  .תו ישירות מהאתר ובו ישנו שם תזמינו א ם אם החלק שהנכם מעונייני

תמתינו לקבלת הודעה שהחלק מוכן לאיסוף, ורק אז אתם מוזמנים להגיע לאיסוף, וזאת  , איסוף עצמי  אם  
  ות העבודה של החנות. בשע 

בו לא נמצא הרשימה , אז עליכם לשלוח לנו בדואר   ם והיה והחלק או כמה חלקים שהינכם מעונייני
  האלקטרוני  

fly.dor@gmail.com  
ם, משלוח  אנו נדאג להכניס את החלקים לאתר ונשלח לכם לינק להמשך הזמנה ורכישה, כמו ההסבר הקוד

 או איסוף. 

  18:00-16:00 -    13:00 –  10:00בין השעות    03-9033395בשאלות אפשר לפנות בטלפון 
  אנו תקווה שתהנו מהמוצר 

  בהצלחה 
 טיסני דור צוות 

 


