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PROJEKT

ALKATRÉSZ

Áttekintés: Az új EN 62115: 2020 / A11: 2020 módosításai akkumulátorok és LED lámpákat érinti
Akkumulátor

Kis akkumulátorok
Teljesen a hengerbe illeszkedő akkumulátorok kis 
alkatrészekhez (az EN 71-szabvány 8.2 §-a szerint 
1: 2014 + A1: 2018), nem lehet szerszám használata nélkül 
eltávolítani.
Elektromos játékok elemet tartalmazó részei, ahol az 
alkatrész teljesen belefér egy hengerbe kis alkatrészek 
számára (az EN 71-1: 2014 + A1: 2018 szabvány 8.2. 
pontja szerint), az elemek nem lehetnek hozzáférhetők
szerszámok használata nélkül.

Egyéb akkumulátorok
Az elemeket csak akkor szabad szerszám nélkül 
eltávolítani, ha az elemtartó fedele megfelelő. Ennek 
a feltételnek való megfelelést ellenőrzéssel és utólagos 
teszteléssel ellenőrzik. Ez azt jelenti, hogy az elemtartót 
csak kézzel kell kinyitni. Ez nem lehetséges két, egyidejűleg 
végrehajtott, egymástól független mozgás nélkül. Az 
elektromos játékot vízszintes acélfelületre kell helyezni. 
Egy 1 kg súlyú, 80 mm átmérőjű fémhengert 100 mm 
magasságból eresztünk rá úgy, hogy sík felülete közvetlenül 
az elektromos játékra esik. A tesztet egyszer kell elvégezni, 
a fémhenger ráütésével a legalkalmatlanabb helyre: Az 
elemtartónak nem szabad kinyílnia.
  A jövőben minden akkumulátornak saját burkolatra 
  van szüksége, amely megfelel a fenti feltételeknek.

A játékhoz mellékelt elemek
Az elektromos játékokkal együtt szállított elsődleges 
akkumulátoroknak meg kell felelniük az IEC 60086 sorozat 
vonatkozó részeinek.
  A teszt befejezéséről jegyzőkönyvet kell készíteni.
Az elektromos játékokkal szállított másodlagos 
akkumulátoroknak meg kell felelniük az IEC 62133 
szabványnak.
  A teszt befejezéséről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Elemtartó rekeszzárak
Ha csavarokat vagy hasonló záróelemeket használnak 
a rekeszek és burkolatok zárására, azokat a fedélhez vagy 
a berendezéshez kell rögzíteni. Ennek a feltételnek való 
megfelelést az elemtartó/fedél kinyitása utáni ellenőrzéssel 
és utólagos teszteléssel ellenőrzik. A csavarra vagy 
más sapkára 20 N erő hat további mozgás nélkül 10 
másodpercig bármely irányba. A csavart vagy más sapkát 
nem szabad leválasztani a burkolatról, a szelepről vagy 
a berendezésről.

Ledes világítás
A LED-lámpákkal ellátott elektromos játékokból származó 
sugárzás nem haladhatja meg a következő határértékeket: 
- 0,01 Wm-2 a LED elejétől 10 mm-re mérve a 315 nm-nél 
kisebb hullámhosszúságú hozzáférhető kibocsátások 
esetén; 
- 0,01Wsr-1 vagy 0,25 Wm-2 200 mm-es távolságban mérve, 
315 nm hullámhosszú hozzáférhető kibocsátások esetén λ 

λ <400 nm; - az E.2 vagy E.3 táblázatban meghatározott 
- 0,04Wsr-1 vagy AEL 200 mm távolságban mérve, 400 nm 
hullámhosszú hozzáférhető kibocsátások esetén λ λ <780 
nm; 
- 0,64Wsr-1 vagy 16Wm-2 200 mm-es távolságban mérve 
780 mm ≤ λ <1 000 nm hullámhosszú hozzáférhető 
kibocsátások esetén; 
- 0,32 Wsr-1 vagy 8 Wm-2 200 mm-es távolságban mérve 
1 000 nm ≤ λ < 3000 nm hullámhosszú hozzáférhető 
kibocsátások esetén.

LED adatlapok
Ezen feltételek teljesítéséhez műszaki adatlap szükséges - 
azt a CIE A vagy B 127 kritériuma szerint kell kiállítani. 
A műszaki adatlapon fel kell tüntetni, hogy CIE 127 mérési 
módszerekkel készült, és legalább: 
- fényerő cd-ben ill. sugárzás intenzitása watt per 
szteradiánban az előremenő áram 
- szög 
- hullámhossz csúcs 
- spektrális emissziós sávszélesség 
- kiadás dátuma és felülvizsgálati szám függvényében.

  A jövőben minden LED-lámpához szükség lesz 
  a fenti adatokat tartalmazó adatlapra.

FIGYELMEZTETÉS: A villogó játékok epilepsziás rohamokat okozhatnak epilepsziás 
betegeknél.

Gyermekek számára 8 éves kortól alkalmas. Kisebb gyermekeknél fennáll a fulladás veszélye.

FIGYELMEZTETÉS! Ne érintse meg az izzót, mert forró.

Villogó frekvencia

Izzó fi gyelmeztetés



Tartalom
5

Ha úgy gondolja, hogy 
a csomagolástörött alkatrészeket tartalmaz, kövesse 
a hibaelhárításhoz való eljárásokat, amelyet a 6. 
oldalon talál. Haladó használóknak szól, ahol 
megtalálja, melyik alkatrészt szükséges kicserélni.

elektronikus és elektromos áramkörök létrehozására, 
amelyeket összeállítását a projektekben találja meg. Ezek 
a komponensek színesek és meg vannak számozva, ezért 

ábrán színesen és számokkal vannak megjelölve. Minden 
alkatrésznél megtaláltok az ábrán egy fekete számot. Ez 
jelöli, melyik szinten (emeleten) van az alkatrész elhelyezve. 

utána 3-stb.

és a komponensek helyes elhelyezésében segít. Ez 
a komponens nem feltétlenül szükséges, de segít a helyes 

ha projektben nincsenek ilyen  típusú utasítások. 

úgy, ahogy az ábrán található.

 Soha ne csatlakoztassa az áramkört  
a háztartási elektromos aljzatokba. 

  
Nem alkalmas 3 éves kor alatt. 

az áramkörbe berakta az elemeket, ne hagyja felügyelet 
nélkül. Soha ne csatlakoztasson egyéb elemeket vagy más 
forrásokat az áramkörhöz. Ne használja a sérült alkatrészeket.

A projekt építésénél legyen óvatos, hogy 
véletlenül ne hozzon létre rövidzárlatot az elemek közvetlen 
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letekhez.)

tartalmaz egy integrált FM rádió 
áramkört. A jobb megértéshez az alábbi leírást nyújtjuk 
a képhez:

(–)  OUT  (+)  

 (M2) 
Az áram mennyiségének vagy feszültségének mérésére 

FM Modul:  
(-) – töltse vissza az elembe
 T – hangoló
 R – reset
 OUT – kimeneti csatlakozás

(–)  (+)  

Mérö:  

(-) – negativ töltés az elembe

egy integrált memória 
áramkört tartalmaz. Segítségével akár 8 másodperc  
hosszú üzenetet is rögzíthetünk. Három dallam áll 
rendelkezésünkre. Itt egy részletes leírást mutatunk be:

Mic +  

Mic –  

(–)  

(+)  

OUT  

RC  

Memória IC Modul:

(-) – bekötés vissz az elembe
RC – felvétel

Mic + - mikrofonbemenet
Mic - - mikrofonbemenet

Coil  
Relé:  

Transformátor:  

COM            

NC  

Coil  NO  

Tekercs – csatlakozás a tekercshez
Tekercs – csatlakozás a tekercshez

COM –általános

példaként szolgálhat a helyes 
bekötésre.

mennyiségét a primáris tekercselésben. Ilyen transzformátort  

Kisebb számú tekercselés
A  

B  CT  
Nagyobb számú tekercselés

A  

B  

 - Képzeljen el egy diódát, mint egy egyoldalú szelepet, 
amely egyirányban engedi át az áramot -a nyíl irányába. Az anód 
a pozitív része a katód a negatív.A dióda bekapcsol, ha a feszültség 

A- oldal kisebb számú 
tekercseléssel
B-oldal nagyobb számú 
tekercseléssel

Anód  Katód  

Dióda:  
Anód- (+)
Katód – (-)

Ha úgy érzi,hogy az áramköri elemek megsérültek, kövesse az alábbi lépéseket,hogy szisztema-
tikusan megtudja melyik részt kell kicserélni:

rádió állomásokat hallgathat.
Építeni a mini-áramkör az ábrán látható 

nagy érzékenységgel - mérés. A készülék képes rögzíteni igen 

Ebben az esetben a mérési beállítás alacsony érzékenység - 

 Állítsa össze az 

aztán hallgassa meg  a 3 feljátszott dallamot.

kikapcsolja.
 Állítsa össze a kis áramkört a kép 

 Állítsa össze a kis áramkört a kép szerint. 

 Állítsa össze a kis áramkört a kép szerint.

forogni.Most kapcsolja be és ki a kar kapcsoló és a motornak 
nem szabadna forognia.

 Állítsa össze a 377-es 
projektben leírt áramkört. Az összes szegmens világít,a 8-as 
szám van kijelezve. Ha megnyomja a kapcsolót,kivilágít a zöld 

  - Egy három-kapcsos (anód, katód és átmenet)
egyenirányítós diódáról van szó szilícium alapon. Csakúgy, mint egy 

áramlási impulzusokban (vagy állandófeszültséggel a kapcsok 

egyenirányítóról van szó,amely csak az egyik felét engedi át 
a bemeneti feszültségnek.Mivel,hogy csak a fél hatékonysága van 

áram károsíthatná ezt az alkatrészt.Ezért korlátozni kell egyéb 
alkatrésszel az áramkörben

SCR:  

manapság már alegtöbb eszköz 

alkatrészbe és az eredménye egy eszköz, amely számokat 

aphoz való csatlakoztatása után,kivilágít az összes szegmens. 

van kapcsolódva,így biztosítva van az  áram mennyiségének  

alkatrészt,tehát a feszültséget korlátozni  kell más alkatrésszel  
által az áramkörben.

A- A szegmens
B- B szegmens
C- C szegmens
D-D szegmens
E- E szegmens
F-F szegmens
G-G szegmens

A-Anód
K-Katód
G- Átmenet
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Az áramkör összeszerelése után a kézi könyv szerint,lehet saját kísérletekre kap kedvet. 

ellenállást (ellenállás, lámpa, motor, integrált áramkör, stb), amelyek kölcsönösen össze 
vannak kötve mindkét irányban. 
ellenállással összekötött -lásd a lenti példákat), ami károsíthatja az egyes alkatrészeket/
vagy gyorsan lemeríti az elemet. Csak a porjektben leírt beállítások szerint csatlakoztassa 

- Ha egyedül fog kísérletezni, MINDIG védje a szemét.
- MINDIG használjon az áramkörben legalább egy alkatrészt,amely korlátozza az áthaladó 
áramot 

lennie bekötve), motort, fotoellenállást vagy ellenállást (állítható ellenállásnak magasabb 
értékre kell lennie beállítva, mint a minimum).
- MINDIG 
nagyfrekvenciás  áramköröket, egyenirányítókat, antennákat és kapcsolókat együtt más 
alkatrészekkel, amik korlátozzák az átfolyó áramot. Ennek elmulasztása rövidzárlatot vagy 
kárt okozhat a részekben.
- MINDIG 
áramot korlátozza egyéb alkatrészekkel az áramkörben. Csatlakoztassa a kondenzátorok 

MINDIG 

MINDIG
- MINDIG csatlakoztassa az integrált áramköröket, FM modulokat és egyenirányítókat 

összekapcsolási leírása sprint. 
- SOHA nepróbáljon használni a nagyfrekvenciás integrált áramkört tranzisztorként 

- SOHA
ha nem biztos benne, hogy a feszültség korlátozott lesz.
- SOHA ne csatlakoztassa a készüléket elektromos konnektorba az Ön otthoni hálózatában. 
- SOHA ne hagyja felügyelet nélkül az áramkört ha be van kapcsolva. 
- SOHA ne nyúljon a motorhoz amikor az nagy sebességgel forog.

további információkat a projekthez tartozó kézikönyvben talál.

Az összes projektre ami le van írva ebben a kézikönyvben érvényes,hogy az egyes 
áramkörök alkatrészei máshogy lehetnek összeállítva,annékül,hogy ez megváltoztassa az 

sorosan átkötve-fontos,hogy milyen módszerrel vannak az al-áramkörök kombináció átkötve 
a végleges állapotba.

-
zvetlenül az akumulátorral szemben !

Ez szintén rövidzárlat

Ezzel a módszerrel is rövidzárlat jöhet létre.Ha a kapcsoló a karral

! !

 Áramütés veszélye  – Soha ne csatlakoztasson 
kapcsoló áramkört a háztartási elektromos hálózatba.

!
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377 Riasztás az egyenirányító 

Riasztás az egyenirányító áramkörben

Riasztás az egyenirányító áramkörben 





balra állította e - a hangosabb hang érdekében. 

nyomja meg a T gombot és az FM modul (FM) elkezdi keresni 
a rádióállomást. Amint megtalálja, megáll rajta, és Ön hallhatja 

Cél: Integrált áramkör létrehozása„AM rádió“.



Építse meg az áramkört az ábra szerint. Kapcsolja be a kar kapcsolót 

a kapcsolót (a kikapcsolás után 8 másodperccel megszólal a sípszó). 

megnyomja kapcsolót a dal után, a zene véget ér. Ha megnyomja 

szolgál, hogy korlátozza áram mennyiségét,nem fog világítani.

Cél: A memória integrált áramkörre 
feljátszott 3 dal lejátszása. a memória integrált áramkör 

a memória áramkört .

dal. Ha végzett, nyomja meg a gombot ismét, 
és akkor a második dal fog játszani. A gomb 

játszani.

szükséges lesz az ujjai benedvesítésére.
a zenét kéz integetéssel a fotoellenállás felett.

Q4



integrált memória áramkör kimenetéhez (U6), létrehozhat egy sokkal 

megkezdeheti a felvételt. Beszéljen a mikrofonba akár 8 másodpercig, 
majd kapcsolja ki a kapcsolót (8 másodperccel a kikapcsolás után 

A kapcsoló gombját többször  is megnyomhatja, hogy lejátssza mind 
a 3 dalt.

integrált áramkörét.

áramköri kimenetét.

a 312-es projekthez. a 312-es projekthez.

meg a a kapcsoló gombját újra,hogy megtudja 
hallgatni a második dalt. Amikor véget ér, 
nyomja meg a kapcsoló gombját ismét és 
megszólal a harmadik dal.

ujjai benedvesítésére.felett kapcsolja be és ki a zenét.

Q4



a frekvencia visszaállítására szolgál - a 88 MHz-es frekveciára. Ez 
a FM sáv kezdete. Nyomja meg a T gombot, a modul elkezdi keresni 
a legközelebbi rádióállomást.

rádióállomást.Amint megtalálja megáll rajta, és Ön hallhatja 
a hangszóróból. Nyomja meg a T gombot ismét és az FM modul elkezdi 

megáll az FM sáv végén. Ekkor meg kell nyomni az R gombot,hogy 

azonos ritmusban.Az áramkör frekvenciáját megváltoztathatja az 



Ez az áramkör az egyenirányító(Q3) alapelvét mutatja be. Az 
egyenirányítot képzelje el mint egy elektronikus kapcsolót,három 
anóddal,katóddal és átmenettel. Úgy mint az átlagos dióda az áram 

irányában vezeti úgynevezett áramlási impulzusokban (vagy 
állandófeszültséggel a kapcsok közt) az átmenet és a katód között.
Az egyik elem az elemre van kötve a másik pedig az egyenirányítóra.

izzó. Ha ki szeretné kapcsolni, akkor ki kell kapcsolni a kar kapcsolót 

Amikor a kar kapcsoló be van kapcsolva az átmenete van bekötve. Az 
egyenirányító (Q3) be van kapcsolva, és a motor forog. A motor addig 
forog, amíg ki nem kapcsolja a kapcsolót.

ne érintse meg a ventilátor vagy a motrot.!



ne érintse meg a ventilátor vagy a motrot.!

egyenirányító(Q3) átmenetét ezáltal az egyenirányítón nem halad 

az átmenetre, és az egyenirányító átengedi  az áramot. Ezáltal az elem  

eltávolítása után szólal csak meg a zene

amíg a egyenirányító átmenetében nem lesz feszültség.

Húzza el az ujját,és a fény a fotoellenállásra fog esni. Ellenállása 
csökken, és a egyenirányító átmenetében (Q3) feszültség jön létre. Az 

Árnyékolja a fotoellenállást a kezével. Azután lassan húzza el a kezét. 
Amint fény éri  az ellenállást a zene elkezd játszani.

Cél: Zenés riasztást létrehozni.

Q4
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Project #320
OBJECTIVE:  To build a music alarm.

The alarm circuit activates when you remove the jumper wire from
points A & B.  The jumper wire shorts the SCR’s (Q3) gate to ground
and the SCR does not conduct.  Removing the jumper wire places a
voltage on the gate and the SCR conducts.  This connects the battery
to the music IC (U1) and music is played.
Construct the circuit and you should hear no music.  Now remove the
jumper wire and the music starts playing.

Music Alarm

Project #321

OBJECTIVE:  To build a light-music alarm.

Light-Music Alarm

Use the circuit in project #320.  Replace the resistor R3 with the
phototransistor (Q4) and remove the jumper wire.  Cover the
phototransistor with your hand.  Now slowly remove your hand.  When
enough light hits the resistor, the music plays. 

Project #322
OBJECTIVE:  To build a circuit that activates a bulb and motor
with the amount of light present.

Cover the phototransistor (Q4) with your finger.  Turn on the switch
(S1), and only the LED (D1) lights.  The relay (S3) connects the motor
(M1) and the bulb (L2) to the batteries, but the motor and bulb are
powerless until a voltage is applied to the SCR's gate.
Remove your finger, as light hits the phototransistor, its resistance
decreases and a voltage appears on the gate of the SCR (Q3).  The
SCR conducts and the motor and bulb work now.

Light-controlled SCR

! WARNING: Moving parts.  Do not touch the fan or
motor during operation. Do not lean over the motor.



belsejében egy stabil mágnes és körülötte mozgó tekercs található. 

párhuzamosan vagy sorosan vannak vele összekötve.

elemeket és az elemtartót helyezze az A és B pont közé. Állítsa be az 
ellenállás (RH) értékét úgy,hogy a mutató áthaladjon az egész skálán.

az elemtartótba.



mozog az anyagon ellenállási réteggel és érzékeli a kívánt ellenállást. 

(A 3pont)kapocs közti ellenállás jelzi mindig a teljes ellenállást (az Ön 

ellenállás,amely érzékeny a fényre. Az értéke szinte a végtelenségig 

értékek az ellenállás értéke szerint változnak az áramkörben. 

értékre mutat. Ha a lámpák nem világítanak, a mutató alacsonyabb 
értéket fog mutatni. Ez azt jelenti, hogy a fotoellenállás ellenállása 
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Project #325

OBJECTIVE:  To understand the function of the adjustable resistor.

An adjustable resistor is a normal resistor with an additional arm contact.
The arm moves along the resistive material and taps off the desired
resistance.
The slider on the adjustable resistor moves the arm contact and sets the
resistance between the bottom (point C1) pin and the center pin (point
B2).  The remaining resistance is between the center and top pin.  For
example, when the slider is all the way down, there is minimal resistance
between the bottom and center pins (usually 0Ω) and maximum
resistance between the center and top pins.  The resistance between the
top (point A1) and bottom (point A3) pins will always be the total
resistance, (50kΩ for your part).
Set the meter (M2) to the LOW (or 10mA) scale.  Adjust the adjustable
resistor (RV) for maximum resistance by setting the slider to the top.  The
meter only deflects part of the way.  As you move the slider down,
decreasing the resistance, the meter deflects more.

Function of
Adjustable Resistor

Project #326

OBJECTIVE:  To understand the function of the phototransistor.

Build the circuit shown.  Set the meter (M2) to the LOW (or 10mA)
scale.  The phototransistor (Q4) is a light-sensitive resistor.  Its value
changes from nearly infinite in total darkness to about 1,000Ω when a
bright light shines on it.
The meter reading changes as the resistance changes in the circuit.
When the lights are on, the meter points to a higher number on the
scale.  When the lights are OFF, the pointer will point to a lower
number on the scale.  This means that the resistance of the
phototransistor is changing according to the amount of light in the
room.

Function of
phototransistor

Q4



meg az áram  áthaladási irányt is. Gyorsan forgassa a kezével a motrot 

jobbra fog kihajlani.

ha az egyenirányítón keresztülhalad az áram. Ha bekapcsolja a kar 

a kar kapcsolót. Hogy megvédje az egyenirányítót az áramkörbe 

elhelyezve az egyenirányító átmentével és korlátozza az áthaladó 
áram mennyiségét.



Csatlakoztassa a B és a C-t az elem 
negatív pólusához.

Csatlakoztassa az A,B,G,C és a D- t az  
elem negatív pólusához.

Csatlakoztassa az A,B,G,E és a D-t az  
elem negatív pólusához.

Csatlakoztassa a B, C, F és a G-t az 
elem negatív pólusához.



Csatlakoztassa az A, F, G és a D-t az elem 
negatív pólusához.

Csatlakoztassa az A, B, C, D, E, F a G-t az 
elem negatív pólusához.

Csatlakoztassa az A, C, D, E, F és a G-t az 
elem negatív pólusához.

Csatlakoztassa az A, B, C, D, F a G-t az elem 
negatív pólusához.

Csatlakoztassa az A, B és a C-t az elem 
negatív pólusához.

Csatlakoztassa az A, B, C, D, E, a F-t az elem 
negatív pólusához.

vezetéket a kapcsolat befejezéséhez. Most már láthatja és hallhatja az 

Cél: Látni és hallani az integrált áramköt kimenetét „Zene“.



a relét (S3) az elemhez.Ha a tranzisztor bázisán pozitív feszültség 

kivilágít.Amint elengedi a kapcsoló gombját, a kondenzátor 
lemerül a bázison keresztül,ami bekapcsolja a tranzisztort. 
A tranzisztor kikapcsol mivel,hogy a kondenzátor lemerül - 7 

-



-

- -
nállás az áram mennyiségét.

Figyelje meg mi történik, ha csatlakoztatja 

A mutatónak kevesebbet kellene kihajolnia 

a kisebb számú tekercselést fog hasznáni 
a kimeneti feszültség értéke kisebb lesz.

nagyobb értéket fog mutatni mivel,hogy 

dióda feszültségesése.

ellenállásra (R3) és kapcsolja be a kapcsolót 

mennyiségét.



pont közé. ellenállás felett és a hang megváltozik.

közé. Így keletkezik a szúnyog zúgás.

hangot.

létrehozza a távíró hangját, nyomja meg a kapcsoló gomboját rövidebb 

Q4



nyomja meg megint a kapcsoló gomboját,az izzó világít és világítani 
fog addig amíg ki nem kapcsolja a kar kapcsolót. Ez az áramkör 
emlékszik arra, hogy a kapcsoló már meg volt nyomva.Kapcsolja 
ki majd kapcsolja vissza a kar kapcsolót. Az izzó ki lesz kapcsolva, 
a kapcsoló gomb megnyomása után ismét kigyullad. Számítógépek 
memória áramköröket használnak a kikapcsolt és bekapcsolt állapot 
megjegyzésére.



 

a bázisokat de a tranzistor bekapcsolva marad. Tranzisztorok kikapcsolnak 

lezárank és az izzó kialszik.

a vezetéket az A és B pontkhoz. Ha a vezeték csatlakoztatva van 

és az izzó kivilágít.

Q4

Project #355
OBJECTIVE:  To use a phototransistor to control a relay.

Under normal light, the resistance of the phototransistor (Q4) is low, allowing a voltage
at the base of the transistor (Q2).  This turns the transistor on, connecting the relay (S3)
across the batteries, and the bulb (L2) lights.  If the light decreases, the resistance
increases and the voltage to Q2 drops.  If the voltage at Q2 decreases enough, the
transistor turns off.
Turn on the slide switch (S1) and the bulb lights.  Now as you block the light from the
phototransistor, the bulb turns off.

Light-controlled Relay

OBJECTIVE:  Make a warning system that lights the bulb.

Replace the phototransistor (Q4) with a 10kΩ resistor (R4).  Connect the wire
to points A & B.  As long as the wire is connected, the transistor (Q2) is off and
the relay (S3) and bulb (L2) are not powered.  Disconnect the wire.  The relay
contacts will switch and the bulb will light.

Bulb Alert Relay
Project #356
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Project #354
OBJECTIVE:  To build a manual timer using a transistor in
place of the relay.

This circuit is similar to project #342 except now two transistors are
used.  Turn on the slide switch (S1) and hold down the press switch
(S2).  The transistors (Q1 & Q2) turn on, the capacitor (C3) charges
up, and the bulb (L2) lights.  When the press switch (S2) is released,
the capacitor discharges through the base,  keeping the transistors on.
The transistors will turn off when the capacitor is almost discharged
(about 1 minute).  The relay (S3) contacts will switch and the bulb will
turn off.

Transistor Timer

Q4



A szabályozható ellenállás beállításával beállíthatja a fény mennyiségét, 

kikapcsolva marad.

áramlat akkor jön létre, ha megnyomja a kapcsoló gombját az alsó 
pedig akkor jön létre ha elengedi kapcsoló gombját.

Q4
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Project #357

OBJECTIVE:  Build an adjustable light-controlled relay.

You can set the amount of light it takes to keep the bulb (L2) on by
adjusting the adjustable resistor (RV).  Set the adjustable resistor to
the top position and turn on the switch.  The bulb lights.  Cover the
phototransistor (Q4) and the bulb turns off.  Set the adjustable resistor
to different positions and then cover the phototransistor.  Note that
only the top half of the adjustable resistor affects the circuit.  If you
position it below the middle, the bulb stays off.

Adjustable Light
Control

Project #358
OBJECTIVE:  To demonstrate the properties of a transformer.

Set the meter (M2) to the LOW (or 10mA) scale.  Pressing the press
switch (S2) generates a current on the left side of the transformer (T1).
The current lights the LED’s (D1 & D2) and deflects the meter.  There
are two current paths as shown by the arrows.  Placing the meter in
both current paths always measures each current.  The top current is
produced when the press switch is pressed and the bottom current is
produced when the press switch is released.

Meter Deflection



átalakítja a váltakozó áramot egyenárammá, mert csak egy irányba 

magnetizáció hatással áramot képez a bal oldalon is.

ne érintse meg a ventilátor vagy a motrot.!



gyorsan ki-be kapcsol. Ez okozza a váltakozó feszültség létrejötét 

-
gésért.



 

 

 

Csatlakoztassa az A,E,F ésGF-t az 
elem negativ pólusához.

Csatlakoztassa az A, B,E,F és G-t az 
elem negativ pólusához.

Csatlakoztassa a B, C,E,F és G-t az 
elem negativ pólusához.

Csatlakoztassa az A,F,G,C és D-t az 
elem negativ pólusához.

-

meg.

-

meg.

-

meg.

-

meg.

Csatlakoztassa a B, C, D, E és F-t 
az elem negativ pólusához.

Csatlakoztassa az A, D, E és F-t 
az elem negativ pólusához.

Csatlakoztassa az A, D, E, F és 
G-t az elem negativ pólusához. negativ pólusához.



Csatlakotassa a B, C, D, E és G-t 
az elem negativ pólusához.

Csatlakotassa az A, B, D, E, F és 
G- t az elem negativ pólusához.

Csatlakotassa az F, E, G és C- t az  
elem negativ pólusához

Csatlakotassa az C, D, E és G- t 
az elem negativ pólusához.

Csatlakoztassa a C, D, E, F és G-t az elem negativ pólusához.

Csatlakoztassa az A, F és G- t az elem negativ pólusához.

jelenjen meg. 

jelenjen meg.



Használja a 377-es projektben leírt áramkört.Cserélje fel az ellenállást 

el a fotoellenállást a kezével.Most lassan húzza el a kezét.A zene csak 

a fotoellenállást a kezével. Most lassan húzza el.Abban a pillanatban 

játszik.



beindul. milyen hosszan fog tartani amíg a motor elkezd forogni.

egyenirányítót(Q3).Az izzó addig fog világítani amíg ki nem kapcsolja a kar 
kapcsolót.Minél nagyobb a kondenzátor kapacitása, annál tovább tart amig 
az izzó kigyullad.

ne érintse meg a ventilátor vagy a motrot.!



után vagy két sípolás után(mint a feljátszás befejezésének jelzése 

ki van kapcsolva. Nyomja meg a kapcsoló gombját és hallani fogja 

a korlátozására szolgál,nem fog világítani.

áram változását.Kapcsolja ki a kapcsolót majd rögzítsen ismét,most 

áram mennyiségének a korlátozására szolgál,nem fog világítani.

áramkörhöz.



Ez egy riasztó újabb példája amely akkor indul be ha az áramkör 

az izzó kialudjon. Ez az áramkör emlékezni fog arra,hogy a kapcsolat 
meg volt szakadva.

Ez a projekt hasonló a 386-os projekthez, de található benne 

után fog kivilágítani. Csatlakozó vezeték földeli a tranzisztort bázisát, 
tehát ki van kapcsolva. Távolítsa el a vezetéket és a feszültség 

és az izzó kigyullad. Figyelje meg, hogy az állítható ellenállás(RH) 

Kapcsolja ki a kar kapcsolót és az izzó kialszik.



reagál a sötétre. regál a sötétre. regál a sötétre.

Használja a 388-as projektben leírt áramkört. Használja a 388-as projektben leírt áramkört. 

sziréna hangja.

Használja a 388-as projektben leírt áramkört. 

hangja.

nagyon kicsi és így egyenirányító (Q3) átmenete földelt.Az 

fény hatására kikapcsolva marad. Ha nincs fény a szobában az 
integrált áramkör bekapcsol.

Integessen a kezével a fotoellenállás felett. Blokkolja a fényt 
a kezével,és megszólal a hang a hangszóróból.

a sötétre.

Q4
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Project #388
OBJECTIVE:  To build a night-sensitive police car sound.

As the phototransistor (Q4) is exposed to light, its resistance is very
low, thereby connecting the gate of the SCR (Q3) to ground.  This
prevents the SCR from conducting, connecting the alarm IC (U2) to
the batteries.  The alarm IC remains off until the light is blocked,
triggering the SCR.  If the light in the room is not bright, the IC may
turn on.
Wave your hands over the phototransistor.  Block the light with your
hand and the speaker (SP) sounds.

Night Police Car

OBJECTIVE:  To build a night-sensitive
machine gun sound.

Use the circuit from project #388.  Connect
the jumper wire to points B & C for a machine
gun sound.

Night
Machine Gun

Project #389

OBJECTIVE:  To build a night-sensitive fire
engine sound.

Night
Fire Engine

Project #390

OBJECTIVE:  To build a night-sensitive
ambulance sound.

Night
Ambulance

Project #391

Use the circuit from project #388.  Connect
the jumper wire to points A & B for a fire
engine sound.

Use the circuit from project #388.  Connect
the jumper wire to points A & D for an
ambulance sound.



reagál a fényre. regál a fényre.
.

regál a fényre.

a helységben fény lesz. meghallja, ha a helységben fény lesz. a helységben fény lesz. 

a kezével és a hang elhalkul.

Q4
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Project #392

OBJECTIVE:  To build a light-sensitive police car sound.

As long as the phototransistor (Q4) is exposed to light, the alarm IC
(U2) outputs a signal to the speaker (SP).  Block the light with your
hand and the sound will stop.

Daytime Light
Police Car

OBJECTIVE:  To build a light-sensitive
machine gun sound.

Use the circuit from project #392.  Connect the
jumper wire to points B & C.  The sound of a
machine gun will be heard when the room is
not dark.

Daytime Light
Machine Gun

Project #393

OBJECTIVE:  To build a light-sensitive fire
engine sound.

Daytime Light
Fire Engine

Project #394

OBJECTIVE:  To build a light-sensitive
ambulance sound.

Daytime Light
Ambulance

Project #395

Use the circuit from project #392.  Connect the
jumper wire to points A & B for a fire engine
sound, when room is not dark.

Use the circuit from project #392.  Connect the
jumper wire to points A & D for an ambulance
sound.



A szegmensek a csatlakozóival van rákötve az integrált áramkör 

a fotoellenállást beárnyékolni,a hang elhallgat. Ha megnyomja 

a zene megváltozik. Szintén meghallgathatja az összes felvételt 
amit létrehozott a korábbi projektekben. Cserélje fel a lámpát 

Q4
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Project #396 Flashing 8
OBJECTIVE:  Use the Alarm IC as a switch to flash the number “8”.

Turn on the slide switch (S1) and the number 8 starts flashing.  The
segments are powered by connecting them to the IC’s (U2) output.

Flashing 8 with Sound
OBJECTIVE:  To build a circuit so you can hear and see the 8 flash.

Use the circuit in project #396.  Connect the speaker (SP) across
points X & Y to see and hear the IC’s (U2) output.

Project #397

Project #398

Turn on the slide switch (S1) and you hear space war sounds as the
lamp (L1) flashes.  If you wave your hand over the phototransistor
(Q4), the sound changes.  If you keep the phototransistor covered,
then the sound will stop.
Press the press switch (S2) and you will hear music in addition to any
space war sounds that are playing.  Press the press switch again to
change the music.  You will also hear any recording you had made
previously with other projects.
Replace the lamp with the 100Ω resistor (R1) to reduce the loudness.

Musical Space War
OBJECTIVE:  To combine the sound effects of the recorder and
space war integrated circuits.



az állítható ellenállás irányítójával. A hang frekvenciája változni fog. Cserélje 

oldalon) úgy, hogy a csökkenjen a hang frekvenciája.

hangokat fog hallani-talán mint a poszméhek nyüzsgést. Ha meg akarja változtatni 

A frekvenciát megváltoztathatja az oszcillátor ellenállásának 

kondenzátorral (C3) történhet meg.

az áramkörbe.Távolítsa el a hangszórót 

hallgassa a hangokat.A megakarja változtatni 
F kondenzátort 

szerint milyen ideig tartsoni a hang. Használja 



hallani.
felé mutassanak. Kapcsolja be a kar kapcsolót 

a fotoellenállás felett. Az ellenállás változásával 
nem változik az oszcillátor frekvenciája.

és alacsonyabb tónust fog hallani. A kapacitás megnövelésével csökkenti 
a rezgés frekvenciáját.

áramkörre.

Q4



enyhén vagy egyáltalán nem hajlana ki.

a feszültség.

állapotát.



Csatlakoztassa az áramkörhöz az A, D, E és F szegmenst.Kapcsolja be a kar 

Csatlakoztassa az áramkörhöz az A, E, F és G pontokat. 

Csatlakoztassa az áramkörhöz az A, F,G,C és D pontokat. 

Csatlakoztassa az áramkörhöz a B,C, E, F és G pontokat. 

Csatlakoztassa az áramkörhöz a B, C, D, E és F pontokat. 

Csatlakoztassa az áramkörhöz az A,B, E, F és G pontokat.

Csatlakoztassa az áramkörhöz a D, E és F pontokat. 



csippet a C és D pontok közé. Gyorsabb hangot kellene hallania.

csippet helyezze a C és D pontok közé.



diódákat a keze integetésével a fotoellenállás felett.
benedvesítésére.

kapcsolja ki a kar kapcsolót.Ntomja meg a kapcsoló gombját 

és megszólal a harmadik dallam.

Q4



a feljátszást. Amint meghalja a két sípolást kapcsolja ki a kar kapcsolót 

hangját.

Ha két sípolást hall, a felvétel véget ért. Kapcsolja ki a kar kapcsolót 

mennyiségének csökkentésére szolgál,nem fog világítani.



hosszú kisüttetéseket állít be. Bal oldalra állítása rövid kisüttetéseket.

forog.

ne érintse meg a ventilátor vagy a motrot.

ne érintse meg a ventilátor vagy a motrot.!



kisül bekapcsolva tartja a tranzisztort. A tranzisztor kikapcsol ha 

összezárnak és a riasztás kikapcsol.



Csatlakoztassa az A,B,G,C és D-t az áramkörhöz. Csatlakoztassa az A,F,G,C és D-t az áramkörhöz. 

a B, C, D, E, és G-t az áramkörhöz. Kapcsolja be 

Csatlakoztassa az A,B,C,D,F ésG-t az áramkörhöz. 

Csatlakoztassa a C, E, F és G-t az áramkörhöz. Kapcsolja 

Csatlakoztassa a C,D,E,F és G-t az áramkörhöz. Kapcsolja 

az A, B, C, E, F és G-t az áramkörhöz. Kapcsolja be 



Állítsa össze az 
áramkört a kép szerint 

Cserélje fel az 

a D7 és E7 pontra. 
Most az áramkör 
más hangot fog lé-

hang jöjjön létre.

a hang lassan elcsendesül.

hatással van ez a többi alkatrészre az áramkörben.



hogyan hosszabbodik meg a tónus a trillák között. 

a C és D pont közé.

Cél: Létrehozni madár ének hangot.

Cél: Létrehozni madár ének hangot.

Cél: Létrehozni madár ének hangot.Cél: Létrehozni madár ének hangot.

Cél: Létrehozni madár ének hangot.

Q4



ne érintse meg a ventilátor vagy a motrot.!

ne érintse meg a ventilátor vagy a motrot.!

áram mennyiségének korlátozására szolgál,nem fog világítani.

hallja a motor hangját.

hozza létre a hangot.



segítségével hangosabb hangot hoz létre.

a csipp vibrációját okozza és a hangot. 





Csatlakoztassa a B és C szegmenst az áramkörhöz. Kapcsolja be 

az A,B,G,E és D-t az áramkörhöz. Kapcsolja be a kar 

Q4
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OBJECTIVE:  Construct a light-controlled display.

Connect segments B & C to the circuit.  Turn on the switch (S1),
the display should be off.  Place your hand over the
phototransistor (Q4), now the number 1 lights.

Automatic Display #1
Project #467

OBJECTIVE:  Light the number 2 using a light-controlled
display.

Use the circuit from project #467.  Connect A, B, G, E, & D to the
circuit.  Turn on the switch (S1), the display should be off.  Place
your hand over the phototransistor (Q4), now the number 2 lights.

Automatic Display #2
Project #468

Project #466
OBJECTIVE:  To build change the direction in which current
flows.

Compare this circuit to project #358, which has the LED (D1 & D2)
positions reversed.  This changes the direction that current can flow.
Set the meter (M2) to the LOW (or 10mA) scale.  Press the press
switch (S2) and now the meter deflects to the left.

Meter Deflection (II)

Q4



Csatlakoztassa az A, B, G, C és D-t az áramkörhöz.  

most világít a 3-as számjegy.

Csatlakoztassa az A, C, D, E, F és G-t az áramkörhöz.  

most világít a 6-os számjegy.

Csatlakoztassa a B, G, C és F-t az áramkörhöz. Kapcsolja 

Csatlakoztassa az A,B és C-t az áramkörhöz. Kapcsolja 

a 7-es számjegy.

Csatlakoztassa az A, C, F, G és D-t az áramkörhöz.  

az A, B, C, D, E, F és G-t az áramkörhöz. Kapcsolja be a kar 

Q4 Q4 Q4

Q4 Q4
Q4

Q4 Q4



közé és állítsa be az ellenállás értékét.

E pontok közé.

közé és állítsa be az ellenállás értékét.

az ellenállás beállítása szerint.

a kezével a fotoellenállás felett és a hang megváltozik. 
Állítsa be az ellenállás értékét-több hang szólal meg.

Q4



meg,mennyivel kevésbé érzékeny az áramkör a fényre.

Q4
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Project #485
OBJECTIVE:  To make a fixed-current path.

Set the meter (M2) to the LOW (or 10mA) setting.  The meter indicates
the amount of current in the circuit.  Turn on the switch (S1), the needle
deflects indicating the amount of current.  The 10kΩ resistor limits the
current, otherwise the meter could be damaged.   

Fixed-Current Path

Project #486

OBJECTIVE:  To make a simple light meter.

Set the meter (M2) to the LOW (or 10mA) setting.  Using only a few
parts, you can make a simple light meter.  The amount of light changes
the resistance of the phototransistor (Q4), which affects the current
though the meter.  As light increases, the resistance drops and the
meter deflects to the right.  Decreasing the light, the meter deflects to
the left, indicating less current.
Set the adjustable resistor (RV) to the far left and turn on the slide
switch (S1).  The circuit is now very sensitive to light.  Wave your hand
over the phototransistor (Q4) and the meter deflects to the left, almost
to zero.  Move the adjustable resistor to the far right and see how less
sensitive the circuit is to light now.

Simple Illumination
Meter



feszültség csökkenést.

mennyisége szerint.Ha a tranzisztor bevan kapcsolva (a helységben van fény) 

A, B és C szegmens hozzá van kötve a tranzisztorhoz. Kapcsolja be a kar 

Q4
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Project #487
OBJECTIVE:  To measure the voltage drop across diodes.

Set the meter (M2) to the LOW (or 10mA) setting.  Turn on the slide
switch (S1) and the LED (D1) lights as the meter deflects to the middle
of the scale.  The sum of the voltage drop across each components
equals the battery voltage.  Bypass the LED by pressing the switch (S2).
The voltage across the 10kΩ resistor increases, as shown by the meter
deflecting more to the right.  Replace the red LED with the green LED
(D2) and then the diode (D3), to see the different voltage drops.

LED Voltage Drop

Project #488

OBJECTIVE:  To make a circuit that indicates whether a door is
open or closed.

Using the phototransistor (Q4) you can build a circuit that indicates if a
door is open or closed.  When the door is open and light is present, the
letter “O” lights.  When the door is closed and the room is dark, the letter
C lights. 
The phototransistor turns the transistor (Q2) on or off, depending on the
amount of light in the room.  When the transistor is on (light present),
segments B & C connect to the (–) side of the batteries and letter “O”
lights.  When the room is dark, the transistor is off and the letter “C”
lights. Segments B & C are connected to the transistor. 
Turn the slide switch (S1) on and the letter “O” should light.  Cover the
phototransistor, simulating closing the door, and the letter “C” lights.

Open/Closed Door
Indicator



és a zene folytatódani fog.

a szignált amíg fény esik a fotoellenállásra. 
A fotoellenállás röviden összeköti a kapcsot 

takarja le a fotoellenállást a kezével. Az 

mutatója kileng és a zene ritmusába mozog. Ha 
már nem fog mozogni forgassa meg a motrot, 
hogy a zene újra elkezdjen játszani. A motorral  
létrehozott feszültség aktiválja az integrált 
áramkört.

Az A és B pontok közé helyezzen hangszórót. 

mozog. Amint a mutató leáll, tapsoljon a kezével 
a hangszórónál és a zene újra lejátszódik. 

szükséges az integrált áramkör aktiválásához.



azonos. Az áram amely mindkét úton áthalad,más – az ellenállás 

A háztartás világítása a példa erre az áramkörre. Mindegyik egy 
feszültségre van rákötve de az áram mennyisége attól függ,hogy hány 
wattos az izzó. 

es értéket mutassa.Az A és B pont között az ellenállás nulla. Távolítsa 



Csatlakoztassa a C, D, E, F és G-t az áramkörhöz. Kapcsolja be 

Q4
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OBJECTIVE:  To construct a light-controlled display for lower case
letters.

Connect C, D, E, F & G to the circuit.  Turn on the slide switch (S1) and
the display should be off.  Place your hand over the phototransistor (Q4),
now the letter “b” lights.

Automatic Display Letter “b”
Project #495

Project #497

OBJECTIVE:  To light the letter “d” using a light-controlled display.

Use the circuit from project #495.  Connect B, C, D, E, & G to the circuit.  Turn
on the slide switch (S1) and the display should be off.  Place your hand over the
phototransistor (Q4), now the letter “d” lights.

Automatic Display Letter “d”

OBJECTIVE:  To light the letter “c” using a light-controlled
display.

Use the circuit from project #495.  Connect E, D, & G to the circuit.  Turn
on the slide switch (S1) and the display should be off.  Place your hand
over the phototransistor (Q4), now the letter “c” lights.

Automatic Display Letter “c”
Project #496

Project #498

OBJECTIVE:  To light the letter “e” using a light-controlled display.

Use the circuit from project #495.  Connect A, B, D, E, F, & G to the circuit.  Turn
on the slide switch (S1) and the display should be off.  Place your hand over the
phototransistor (Q4), now the letter “e” lights.

Automatic Display Letter “e”

Project #499

OBJECTIVE:  To light the letter “h” using a light-controlled display.

Use the circuit from project #495.  Connect F, E, C, & G to the circuit.  Turn on
the slide switch (S1) the display should be off.  Place your hand over the
phototransistor (Q4), now the letter “h” lights.

Automatic Display Letter “h”
Project #500

OBJECTIVE:  To light the letter “o” using a light controlled display.

Use the circuit from project #495.  Connect C, D, E, and G to the circuit.  Turn on
the slide switch (S1) the display should be off.  Place your hand over the
phototransistor (Q4), now the letter “o” lights.

Automatic Display Letter “o”

Q4

Q4 Q4

Q4 Q4



Csatlakoztassa az A, B és C szegmenst a kép Csatlakoztassa az A, B, C, D, E, F és G szegmenst 
a kép szerint.Kapcsolja be majd ki a kar kapcsolót 

Csatlakoztassa az A, B, C, D, F és G szegmenst 
a kép szerint.Kapcsolja be majd ki a kar kapcsolót 

Csatlakoztassa az A, B, C, D, E és F szegmenst a kép szerint. Kapcsolja 

számjegy. 

Csatlakoztassa a B, C, F és G szegmenst a kép szerint.Kapcsolja be majd ki 



lassan visszatér a nullára.



és az A pontokhoz.Csatlakoztassa a három hangját kellene hallani a létrehozott integrált 

a C és a D terminálhoz. Csatlakoztassa 

Csatlakoztassa a csatlakozó vezetéket a B és 



Egyéb készlet és teljes kézikönyvek letölthetők a következő címen: 

www.boffin.hu



ConQuest entertainment a.s.
Kolbenova 961, 198 00 Praha 9

www.boffi  n.cz
info@boffi  n.cz
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