Pop Pop Łodzie wykonane są ze stali cynowane i wykorzystać tę samą zasadę, jak oryginalne
parowych zabawek zasilanych z końca 1800 roku. Świeca ogrzewa kocioł, a tym samym wytwarzania
pary, która pędzi z tylnych lamp, napędu łodzi do przodu. O średniej długości łodzi z 5 1/2 "długo
można popłynąć je w misce, wannę lub nawet oczka.
Instrukcje
Jak rozpocząć łódź
Korzystanie z plastikową zakraplacza (zwykle dostarczany z nowych łodzi) tryskać wody do łodzi rur
wydechowych aż do pełna. Jest to jedyny sposób woda może wejść do kotła. Uszkodzenie może wystąpić, gdy kocioł jest pusty. Alternatywnie, wlać wodę do jednej z rur wydechowych z wykorzystaniem
działającego z kranu czy z dzbanka aż woda spływa swobodnie z drugiej rury.
Umieść łodzi do wody dokładnie, upewniając się, że woda pozostaje w kotle.
Umieść świecę do uchwytu i zapala knot.
Delikatnie umieścić uchwyt na biegaczy w łodzi aż do odpoczynku pod kotłem. Idealnym miejscem
jest na płomień ma być centralny pod kotłem, a nie bezpośrednio poniżej dwóch rur małych prowadzących z kotła.
Wody w kotle będzie ciepło przez świecy zamieniając je w pary.Para rozszerza powodując
"trzaskający" hałas. Para jest wypychana z rur wydechowych napędowych łodzi do przodu.
Po tym jak para opuściła kotła, próżnia jest tworzony, ssanie świeżą wodę z powrotem do kotła proces
zaczyna się od nowa. Hałas wytwarzany - "Pop Pop"
Rozwiązywanie problemów
Większość problemów z łodzi pop pop są z powodu braku wody w kotle i niewłaściwe ogrzewania z
kotła, lub zatkane rury wodnej.Słomkę lub zakraplacz pod warunkiem, spłukiwanie wody przez rury i
umieścić łódź w wannie z wodą, nie pozwalając żadnej wody z rur.
Do ogniw paliwowych (świece) może trwać do jednej minuty przed świeca generuje tyle ciepła, aby
łódź porusza.
Zastosowaniu oliwy z oliwek z knotem świecy / innych paliw
Jeśli korzystasz z oliwy z oliwek, upewnij się, knot nie jest zbyt krótkie lub zbyt długie. Właściwą
długość knota powinna wynosić około 5 mm nad oleju, to samo dotyczy świec. Inne typy
Paliwa albo nie działa dobrze lub będzie ponad ogrzewania kotła, powodując jej uszkodzenie. Oliwa z
oliwek pali chłodniej w porównaniu do innych olejach - oleje roślinne, a także zmniejsza ryzyko
przegrzania kotła.
Pielęgnacja pochorobowa
Sprzedajemy Pop Pop łodzie, które są powyżej 50 roku życia - i jeszcze pary tak, jakby były
nowe. Patrząc po łodzi zadba masz lat zabawy i w końcu będziesz mógł przekazać je do swoich
wnuków jako przedmioty kolekcjonerskie.
Po użyciu łodzi, wypłukać bojler z czystej, zimnej wody, aby zmniejszyć ryzyko przegrzania kotła, gdy
jest usuwana z miski lub staw.
Zetrzeć nadmiar wody i dokładnie usunąć wszelkie osady woskowych wewnątrz łodzi.
Mały strzał lekkiego oleju smarnego (WD40) do rur zapobiega korozji.
Delikatnie oczyścić pod kotłem wilgotną ściereczką, aby usunąć osady sadzy. Należy zachować ostrożność w tym momencie, jak kotły są bardzo wrażliwe.
Lekko przetrzeć z zewnątrz łodzi z niewielką ilością oliwy (WD40) na szmatki, aby zapobiec rdzy formowania.
Przechowywać w suchym miejscu - gotowy do następnej wycieczce.
UWAGA - Łodzie te NIE SĄ TOY. Są MODEL REPLIKA BOAT PARY I należy wykazać WYŁĄCZNIE
przez osoby dorosłe. ONI używać otwartego ognia i zawierać ostre krawędzie.
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