
SOLAR ROVER
A. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA:
1. É recomendada a assistência e supervisão de um adulto.
2. Este kit é destinado a crianças acima de 8 anos.
3. Este kit e seu produto final contêm peças pequenas que podem ser engolidas. Mantenha fora do alcance das crianças menores 

de 3 anos.
4. Não tente remover o painel solar.

B. CONTEÚDO

Parte 1: Painel solar, Parte 2: Suporte do painel solar, Parte 3: 2 Painéis refletores, Parte 4: Parafuso longo, Parte 5: Parafuso médio, 
Parte 6: 4 Parafusos curtos, Parte 7: Capa do motor, Parte 8: Motor com fios e engrenagem, Parte 9: Adesivo reflexivo, Parte 10: 
Junta da base, Parte 11: Braço curto, Parte 12: Braço longo, Parte 13: Junta superior, Parte 14: Chassi com eixo traseiro no lugar, 
Parte 15: Corpo transparente de chassi, Parte 16: Eixo dianteiro, Parte 17: 4 Rodas. Também necessário, mas não incluídas: uma 
chave philips pequena, uma lata de refrigerante vazia.

C. MONTANDO O CHASSI

1. Olhe para o chassi. O lado com o compartimento do motor e o eixo pré-instalado é a parte traseira do Solar Rover. Insira 
cuidadosamente o motor na caixa do motor. A engrenagem do eixo do motor deve se acoplar com a engrenagem no eixo traseiro. 
Lubrifique as engrenagens com óleo de cozinha ou loção que você tiver em sua casa.
2. Coloque a capa do motor com os recortes na capa virados para a parte traseira. Os fios do motor devem sair através de um dos 
recortes. Fixe a capa com dois parafusos curtos.
3. Encaixe uma roda em cada extremidade do eixo traseiro.
4. Deslize o eixo através da ranhura na parte dianteira do chassi e encaixe uma roda em cada ponta do eixo.

1. Nós incentivamos a reciclagem, por isso utilize uma latinha vazia de refrigerante para fazer o corpo do seu Solar Rover. Limpe a 
lata de refrigerante em primeiro lugar. Em seguida, posicione a latinha de refrigerante no chassi com o orifício da tampinha virado 
para trás, de modo que a borda da lata fique um pouco abaixo da ranhura na capa do motor. Fixe a latinha no lugar utilizando um 
parafuso longo na parte da frente do chassi e um parafuso médio na parte traseira.
2. Há também uma folha de plástico transparente fornecida no kit , que você pode utilizar para fazer uma carroceria. Dobre a folha 
de plástico ao longo das bordas conforme o desenho.
3. Ajuste um dos lados da tampa plástica sobre os pinos de um lado do chassi. Curve a tampa e encaixe o outro lado sobre os pinos no 
lado oposto do chassi. Por que não usar alguns de seus adesivos favoritos no corpo para fazer o seu Solar Rover ficar ainda mais legal?

Parabéns! Seu Solar Rover está pronto.

E. OPERAÇÃO
Ponha seu Solar Rover sob o sol. Gire e incline o painel solar para que o painel fique 
virado em direção ao sol. Isso permite que o painel solar colha o máximo possível de 
energia. Ajuste os refletores de modo que reflitam a luz do sol para o painel solar. O 
motor deve começar a funcionar, movendo para frente o Solar Rover. Quando você 
não estiver usando o Solar Rover, mantenha-o fora da luz do sol para que o motor não 
funcione. Não utilize o Solar Rover ao ar livre quando estiver chovendo, pois a água 
pode danificar os painéis solares e o motor.
Você também pode usar o Solar Rover dentro de casa ou na feira de ciências de 
sua escola. Peça que um adulto consiga uma luminária de mesa com uma lâmpada 
incandescente de 60 watts. (não funciona com lâmpadas fluorescentes).  A luz da 
lâmpada irá simular a luz solar. Direcione a luz da luminária diretamente sobre o painel solar. A luz deve ser suficiente para acionar 

o Solar Rover. Atenção: permissão e fiscalização de um adulto são necessárias quando se utiliza uma luminária de mesa.

F. LIDANDO COM PROBLEMAS
Se o Solar Rover não se move:
• Verifique se as abas metálicas dos fios e as do painel solar estão bem encostadas.
• O piso pode ser muito áspero ou irregular. A superfície áspera cria atritos que afeta o desempenho do seu Rover.
• Tente dar um empurrãozinho no Solar Rover para ele começar a operar.
• A luz pode não ser forte o suficiente. Ajuste o ângulo do painel para que ele esteja virado diretamente para o Sol. Se estiver nublado 
você pode ter que esperar por um dia ensolarado.
• Verifique se as engrenagens estão lubrificadas. O atrito entre as engrenagens pode afetar o desempenho do motor.
Se o Solar Rover andar para trás:
• Verifique se os fios do motor estão no conector correto. Se não estiverem, inverta-os.

G. COMO O SOLAR ROVER FUNCIONA
O painel solar é composto por células solares. Quando a luz solar atinge as células solares, as células criam uma corrente elétrica. A 
corrente faz girar o motor, que gira as engrenagens. As engrenagens fazem as rodas girarem mais devagar que o motor. Isso permite 
que o motor gire as rodas com mais facilidade.

H. CURIOSIDADES
• A energia que recebemos do Sol é chamada de energia solar. É uma forma de energia renovável porque o Sol continua brilhando 
o tempo todo.
• Apenas cerca de um bilionésimo (um milésimo de milionésimo) da energia que emana do Sol atinge a Terra.
• Quando a luz atinge uma célula solar, a célula solar funciona como uma bateria. No Solar Rover, ela fornece eletricidade para o 
motor.
• As células solares são feitas de um material chamado silício. A maioria do silício usado para fazer as células solares vem da areia.
• Nós usamos células solares para produzir eletricidade para todos os tipos de dispositivos, desde relógios até as luzes do jardim.
• Veículos Experimentais solares funcionam como o Solar Rover. Eles têm coberturas feitas de painéis solares que fornecem energia 
elétrica para acionar seus motores elétricos.
• Em 2007 e 2008 um “Solartaxi” andou ao redor do mundo utilizando apenas seus painéis solares. Ele também utilizou os painéis 
solares para recarregar suas baterias.
• Rovers da NASA chamados “Spirit” e “Opportunity” andam por toda a superfície de Marte, utilizando a eletricidade de células 
solares.

PERGUNTAS E COMENTÁRIOS
Nosso propósito é ter você como cliente e sua satisfação com este produto é importante para nós. Caso você tenha quaisquer 
comentários ou perguntas, ou se você encontrar alguma parte deste kit faltando ou defeituosa, não hesite em contatar o nosso 
distribuidor no seu país. Produzido por 4M Industrial Development Limited – Hong Kong. Importado e distribuído no Brasil por: 
Kosmika Brinquedos. E-mail: sac@kosmika.com.br site: WWW.KOSMIKA.COM.BR

©2010 - 2015 4M Industrial Development Limited. Todos os diretos reservados.
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5. O braço de suporte é composto da junta da base, de um braço curto, de um braço longo e da junta superior. Encaixe a junta da 
base em uma extremidade do braço curto. Encaixe a outra extremidade do braço curto em uma extremidade do braço longo. Encaixe 
a junta superior na extremidade livre do braço longo.
6. Cole os adesivos reflexivos nos painéis refletores. Encaixe os dois refletores nos lados do suporte do painel solar. 
7. Examine o painel solar. Na parte de baixo (o lado liso), há um sinal + e um sinal - em uma extremidade. Deslize o painel no 
suporte, com essa extremidade marcada primeiro, no suporte, até ouvir um clique.
8. Na parte inferior do suporte do painel solar estão dois furos para parafusos. Estes servem para ligar os fios ao painel. Coloque o 
suporte com o painel solar voltado para baixo, e com estes furos voltada para cima e com a extremidade do suporte, com os furos 
voltados para longe de você. O motor tem dois fios ligados a ele - um vermelho e um preto - cada um com um guia de metal na ponta. 
Deslize a guia do fio preto no conector do lado direito (como você olha para ele) e fixe-o com um parafuso. Deslize a guia sobre o 
fio vermelho no conector do lado esquerdo e fixe com outro parafuso. Em seguida, prenda o suporte na junta do braço de suporte.

D. MONTAGEM DO CORPO

FR . Veuillez scanne r le code  QR pour afficher les 
instruct ions mult ilingues pour ce kit.  DE . Bitte scanne den 
QR-Code, um die mehr spra chige Anleitung für dieses  Set 
anzus ehen.  NL. Scan de QR-code om de instruct ies voor 
deze set in verschillende talen te bekijken. IT. Sc ansiona il 
codice QR per visual izzare  le istruz ioni mult i-lingua  per 
questo kit.  ES. Escanee el código QR para  ver instrucc ione s 
en varios idiomas para  este kit.  JA . QRコードをスキャンして、本
キットの多言語説明書をご覧ください。

PLEASE SCAN THE QR CODE  FOR VIEWING MULTI-LA NGUAGE  INSTRUCT IONS .

ATENÇÃO:
Este brinquedo contem partes pequenas que podem 
ser engolidas.
Não recomendado para crianças menores de 3 anos.
Aos pais: Leiam cuidadosamente estas instruções antes de 
começar e orientar seus filhos.


