
Primul meu proiector spatial – LER2830 

 

Ai intreaga galaxie in propriile tale maini! Imagini din spatiu proiectate pe orice suprafata pentru o vizualizare de aproape a 
stelelor, planetelor si multe altele. Acest dispozitiv usor de transportat iti permite sa porti cu tine sistemul solar oriunde te-ai 
duce. Il poti pune in suport pentru a proiecta imagini complet fantastice pe tavan sau pe perete. 

Include: Proiector, Suport, 3 discuri cu imagini din spatiu 

Cum se utilizeaza: 

Asigura-te ca bateriile sa fie bine fixate inainte de utilizare. Vezi informatii despre baterie pe urmatoarea pagina. 

• Incepe prin a introduce unul dintre discuri in compartimentul deschis din partea de sus a proiectorului. Ar trebui sa 
faca un “click” in momentul in care este fixat. 

• Apasa butonul de pornire de pe spatele proiectorului ; indreapta proiectorul spre un perete sau tavan. Ar trebui sa 
vezi o imagine. 

• Rasuceste incet lentila galbena din fata proiectorului pana cand se stabilizeaza imaginea. 

• Pentru a vedea alte imagini de pe disc, intoarce discul din proiector pana cand face “click” si o noua imagine va fi 
proiectata. 

• Sunt incluse 3 discuri. Pentru a vedea alt disc, scoate-l pe primul, si apoi poti introduce un disc nou pana face click . 

• Proiectorul include si un suport. Pune proiectorul in suport si indreapta-l spre orice suprafata – chiar si pe tavan! 
Suportul poate fi folosit ca un spatiu de depozitare pentru discuri. 

• Dupa ce ai terminat vizionarea, apasa pe butonul de “on/off” de pe spatele proiectorului pentru a-l opri. Proiectorul 
se va opri automat dupa 15 minute daca nu este utilizat. 

Notiuni despre spatiu 

Soarele 

Peste un million de Pamanturi pot incapea in interiorul Soarelui! 

Dureaza in jur de 8 minute ca lumina Soarelui sa ajunga la Pamant. 

Luna 

Doar 12 persoane au ajuns pe Luna. Ti-ar placea sa ajungi pe Luna? 

Luna nu are vant. Nu te poti juca cu un zmeu pe Luna! 

Stelele  

Culoarea unei stele depinde de temperature ei. Stelele albastre sunt cele mai fierbinti dintre toate stelele. 

Lumina de la unele stele, precum cele din galaxia vecina Andromeda, reuseste sa atinga Pamantul in milioane de ani . Atunci 
cand privesti aceste stele, de fapt privesti cu adevarat in trecut ! 

Planetele: 

Mercur  

Nu poate exista viata pe planeta Mercur deoarece este foarte aproape de Soare. Este foarte cald! 

Planeta Mercur este cea mai mica dintre planete. Dimensiunea ei este putin mai mare fata de Luna Pamantului. 

Venus 

Cea mai fierbinte planeta din sistemul nostrum solar este Venus. Temperatura este peste 450 de grade Celsius. 



Pamantul  

Pamantul este singura planeta care are apa pe suprafata sa. Pamantul este compus din cel putin 70% apa. 

Marte 

Cel mai inalt vulcan din sistemul nostru solar este localizat pe Marte. 

Jupiter 

Marele punct rosu de pe planeta Jupiter este de fapt o furtuna furioasa de sute de ani. 

Dintre toate planetele din sistemul nostru solar, Jupiter se roteste cel mai repede. 

Saturn 

Planeta Saturn este singura planeta care poate pluti in apa (dar success in gasirea unui recipient atat de mare pentru planeta 
Saturn!) 

Uranus 

Uranus este singura planeta care se roteste in locul ei. 

Neptun 

Planeta cu cele mai puternice vanturi din sistemul nostru solar este Neptun. 

Pluto 

Pluto sa invarte in directia opusa a Pamantului; prin urmare, soarele rasare din vest si apune in est pe planeta Pluto. 

Disc verde Disc portocaliu Disc galben 

Mercur Pamantul si Luna Asteroizii 

Venus Luna in crestere Astronaut in spatiu 

Pamant Suprafata lunii Cometa 

Marte Astronaut pe Luna Constelatia Ursa mica/Carul mic 

Jupiter Luna plina Galaxia Calea Lactee 

Saturn Eclipsa totala Lansarea navetei spatiale 

Uranus Sistemul nostru solar Lansarea rachetei 

   Neptun Soarele Statie spatiala 

 

Informatii despre baterie 

Instalarea sau inlocuirea bateriilor 

Necesita: baterii 3 x1.5V AAA si o surubelnita  

• Bateriile ar trebui inlocuite sau instalate de catre un adult. 

• Compartimentul pentru baterii este localizat pe spatele dispozitivului. 

• Pentru a instala bateriile, in primul rand scoate surubul cu surubelnita si deschide clapa 

compartimentului. Instaleaza bateriile respectand marcajele +/-. 

• Inchide usa compartimentului si securizeaza accesul prin inchiderea surubului. 

Sfaturi de intretinere si ingrijire a bateriei 

• Utilizeaza 3 baterii AAA 

• Ai grija sa introduci bateriile corespunzator (de catre un adult) si intotdeauna sa urmaresti 



instructiunile producatorului jucariei/ bateriei. 

• Nu folosi combinat: baterii alcaline, standard (carbon-zinc), baterii reincarcabile (nichelcadmiu) 

• Nu folosi baterii noi combinat cu cele uzate. 

• Insereaza bateriile respectand marcajele - capetele pozitiv (+) si negativ (-) din interiorul 

compartimentului bateriei. 

• Nu reincarca bateriile nereincarcabile. 

• Incarca bateriile reincarcabile doar sub supravegherea unui adult. 

• Scoate bateriile reincarcabile din jucarie pentru a le putea incarca. 

• Foloseste baterii de acelasi fel sau acelasi echivalent. 

• Nu scurt-circuita bornele de alimentare 

• Scoate intotdeauna bateriile descarcate/uzate din produs. 

• Scoate bateriile daca produsul nu va mai fi utilizat o perioada lunga de timp. 

• Depoziteaza bateriile la temperatura camerei. 

• Pentru a curata, sterge suprafata, foloseste o carpa uscata. 

• Pastreaza aceste instructiuni pentru recomandare ulterioara. 


