Οι Pop Pop Σκάφη φιλοτεχνηµένα σε επικασσιτερωµένο χάλυβα και χρησιµοποιούν την ίδια αρχή όπως και τα
πρωτότυπα ατµοκίνητα παιχνίδια από τα τέλη του 1800. Το κερί θερµαίνει το µπόιλερ, έτσι την παραγωγή
ατµού, ο οποίος τρέχει από πίσω τους σωλήνες, που προωθεί το σκάφος προς τα εµπρός. Με µέσο όρο
σκάφος µήκους των 5 1/2 "µακρά µπορείτε να πλεύσει σε ένα µπολ, το µπάνιο ή ακόµη και τη λιµνούλα στον
κήπο.
Οδηγίες
Πώς να ξεκινήσετε το σκάφος
Χρησιµοποιώντας το πλαστικό σταγονόµετρο, (συνήθως µαζί µε τα νέα πλοία) ράντισµα νερού στις εξατµίσεις
σκάφη µέχρι την πλήρη.Αυτός είναι ο µόνος τρόπος για το νερό µπορούν να εισέλθουν στο λέβητα. Βλάβη
µπορεί να προκύψει εάν ο λέβητας είναι άδειο.Εναλλακτικά, ρίξτε νερό σε µία από εξατµίσεων
χρησιµοποιώντας µια βρύση ή το νερό από µια κανάτα νερό µέχρι να ρέει ελεύθερα από την άλλη σωλήνα.
Βάλτε τη βάρκα στο νερό προσεκτικά, σιγουρεµένος ότι το νερό παραµένει στο λέβητα.
Τοποθετήστε το κερί στην υποδοχή και το φως το φυτίλι.
Ήπια τοποθετήστε τη θήκη πάνω τους δροµείς στο σκάφος µέχρι να ακουµπά κάτω από το λέβητα. Η ιδανική
θέση είναι η φλόγα για να είναι κάτω από το κεντρικό λέβητα και δεν είναι άµεσα κάτω από τους δύο µικρούς
σωλήνες που οδηγεί από το λέβητα.
Το νερό στο λέβητα θα θερµάνει το κερί µετατρέποντάς την σε ατµό.Ο ατµός επεκτείνεται προκαλώντας ένα
«ξερό» θόρυβο. Ο ατµός αναγκάζεται από τους σωλήνες εξάτµισης που προωθεί το σκάφος προς τα εµπρός.
Όταν ο ατµός που έχει αποχωρήσει από το λέβητα, ένα κενό που δηµιουργήθηκε, το πιπίλισµα γλυκό νερό
πίσω στο λέβητα Η διαδικασία ξεκινά πάλι από την αρχή. Ο θόρυβος που παράγεται - "Pop Pop"
Αντιµετώπιση προβληµάτων
Τα περισσότερα προβλήµατα µε την ποπ ποπ πλοία οφείλονται σε καµία νερού στο λέβητα, ακατάλληλη
θέρµανση του λέβητα, ή ένα φραγµένο σωλήνα νερού. Χρησιµοποιώντας ένα καλαµάκι ή το σταγονόµετρο
παρέχεται, ξεπλύνετε το νερό µέσα στους σωλήνες και τοποθετήστε το σκάφος σε µια λεκάνη µε νερό χωρίς να
αφήσει το νερό από τους σωλήνες.
Οι κυψέλες καυσίµου (κεριά) µπορεί να διαρκέσει µέχρι και ένα λεπτό πριν από το κερί παράγει αρκετή
θερµότητα για να πάρει το σκάφος που κινείται.
Χρησιµοποιώντας Ελαιόλαδο µε φυτίλι κερί / Άλλα καύσιµα
Εάν χρησιµοποιείτε το ελαιόλαδο, βεβαιωθείτε ότι το φυτίλι δεν είναι πολύ µικρό ή πολύ µεγάλο χρονικό
διάστηµα. Το σωστό µήκος του φυτιλιού θα πρέπει να είναι περίπου 5 mm πάνω από το πετρέλαιο, το ίδιο
ισχύει και για τα κεριά. Άλλοι τύποι
καύσιµα, είτε δεν λειτουργούν καλά ή θα θερµάνει πάνω από τον καυστήρα που προκαλεί ζηµιά σε αυτό. Το
ελαιόλαδο καίει ψυγείο σε σύγκριση µε άλλα µαγειρικά έλαια - φυτικά έλαια, και µειώνει τον κίνδυνο
υπερθέρµανσης του λέβητα.
Φροντίδα µετά το εξιτήριο
Πουλάµε ποπ ποπ σκάφη που είναι άνω των 50 ετών - και εξακολουθεί να ατµό σαν να ήταν
καινούργιο. Κοιτάζοντας µετά το σκάφος σας θα σας εξασφαλίσει χρόνια διασκέδαση και τελικά θα είναι σε θέση
να περάσει στα εγγόνια σας ως συλλεκτικά αντικείµενα.
Μετά τη χρήση το σκάφος σας, ξεπλύνετε το λέβητα µε καθαρό κρύο νερό για να µειώσει τον κίνδυνο της
υπερθέρµανσης του λέβητα, όταν πρέπει να αφαιρεθεί από το µπολ ή λίµνη.
Καθαρίζεται το τυχόν περίσσευµα νερού και αφαιρέστε προσεκτικά τυχόν καταθέσεις κερί µέσα στο σκάφος.
Ένα µικρό πλάνο του φωτός λιπαντικών ελαίων (WD40) στους σωλήνες θα την πρόληψη σκουριάζουν.
Καθαρίστε απαλά κάτω από το λέβητα µε ένα υγρό πανί για να αφαιρέσετε οποιαδήποτε υπολείµµατα
αιθάλη. Πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα σε αυτό το σηµείο, όπως οι λέβητες είναι πολύ ευαίσθητα.
Τρίψτε απαλά το εξωτερικό του σκάφους µε µια µικρή ποσότητα λαδιού (WD40) σε ένα πανί, για την πρόληψη
σχηµατισµού σκουριά.
Φυλάσσεται σε ξηρό µέρος - έτοιµο για την επόµενη εκδροµή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ - Τα σκάφη αυτά δεν ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι. Πρόκειται για ένα ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΚΑΦΩΝ
ΚΑΙ ΑΤΜΟΥ θα πρέπει να αποδεικνύεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ.Χρησιµοποιούν ένα καµινέτο και
περιέχουν αιχµηρά άκρα.

www.poppopboats.net
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