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Telescop Vorbitor GeoSafari® Jr.  
Știai că inelele lui Saturn sunt făcute din bucăți de gheață și de rocă? Sau că telescopul 
Hubble este la fel de mare ca un autobuz școlar? Cu ajutorul Telescopului Vorbitor 
Geosafari Jr. veți obține o vizualizare de până la 24 de obiecte spațiale, în timp ce veți 
auzi fapte reale sau vă veți testa cunoștințele într-un test distractiv. 
• Necesită 3 baterii AAA (nu sunt incluse) 
 
Atenție:  
PERICOL DE SUFOCARE – Piese mici,  
Contraindicat copiilor cu vârsta 
sub (3) trei ani!  
 
 



 

Caracteristicile Telescopului Vorbitor GeoSafari® Jr. 
 

 
Vizualizați imaginile prin lentile 
duble confortabile 

 
 
Panou de control 

Comutator alimentare/Volum 
(3 poziții: oprit/volum mediu/volum 
mare) 

 

 
24 Imagini încorporate din spațiu 

Rotiți acest cadran (în partea dreaptă a telescopului)  
pentru a schimba obiectele vizualizate 
 

 
 
 
 
 
Rotiți acest cadran (în partea stângă a telescopului) pentru a 
schimba date/întrebări 

 
 
 
 
 
 
Economie de baterie, întreruperea automată oprește dispozitivul după două minute de 
inactivitate. 
 
 
 
 
 



•Apăsați butoanele NUMERICE pentru a răspunde la întrebările 
testului  

•Apăsați butonul FACTS pentru a afla despre obiectele 
spațiului 

•Apăsați butonul QUIZZ pentru a vă testa cunoștințele 
 
Pregătiți-vă să explorați 
Înainte de a utiliza Telescopul Geosafari Jr pentru prima dată, trebuie să atașați 
picioarele trepiedului. Introduceți picioarele în bază conform indicațiilor din 
instrucțiunile de la pagina 3. Apoi introduceți 3 baterii AAA. Consultați diagrama și 
instrucțiunile de la pagina 3. 

1. Deplasați comutatorul de alimentare  la volum mediu sau ridicat pentru a începe

. 

2. Apăsați butonul FACTS pentru a învăța despre spațiu 

3. Apăsați butonul QUIZZ pentru a vă testa cunoștințele 
 
Să învățăm despre spațiu 
Dacă sunteți în modul FACTS (Date), veți afla cinci date fascinante despre fiecare 
obiect pe care îl vedeți. 
1. Rotiți Butonul din dreapta până când vedeți obiectul din ecranul de căutare. 
2. Veți auzi date despre obiect. 
3. Rotiți Butonul din stânga pentru a auzi un alte date interesante. 
4. După ce ați ascultat cele cinci date, puteți să vă testați cunoștințele și să încercați 
un test distractiv (apăsați modul Quiz) sau să alegeți un alt obiect (rotiți butonul Object 
Dial). Notă: Puteți oricând să comutați între modul Facts și modul Quiz. 
 
Testați-vă cunoștințele despre spațiu 
Dacă sunteți în modul Quiz, pentru a vă testa cunoștințele veți primi cinci întrebări 
legate de fiecare obiect pe care îl vedeți. 
1. Rotiți Butonul din dreapta până când vedeți obiectul din ecranul de căutare. 
2. Veți auzi o întrebare despre obiect 
3. Urmați instrucțiunile audio și selectați răspunsul. 
Pentru Întrebări cu opțiune multiplă, apăsați 1,2 sau 3. 
Pentru Întrebări adevărate sau false, apăsați 1 pentru Adevărat și 2 pentru Fals 
4. Rotiți butonul din stânga pentru a auzi o altă întrebare. 
5. După ce ați terminat cele cinci întrebări pentru obiectul respectiv, puteți accesa 
modul FACTS (apăsați butonul FACTS) sau vă puteți testa cunoștințele pe un alt obiect 
rotiți butonul Object Dial). Notă: Puteți oricând să comutați între modul Facts și modul 
Quiz. 
Sfat: Toate întrebările din Teste se bazează pe informațiile pe care le-ați învățat în 
timp ce ascultați datele. Dacă răspundeți incorect la o întrebare, puteți trece la modul 
Facts pentru a examina datele. 
 
 
 
 
 
 



 
Indicații despre instalarea picioarelor în trepied 
Introduceți picioarele în baza trepiedului așa cum este indicat în diagramă. Odată 
atașate, picioarele nu mai sunt detașabile 

 
 
INSTALAREA ȘI INFORMAȚII DESPRE BATERII 
1. Deschideți ușa compartimentului pentru baterii, desfăcând 
cu atenție șurubul cu o șurubelniță. 
2. Instalați 3 baterii noi AAA urmând ilustrația din interiorul 
compartimentului bateriei 
 
Observații: 
• Nu utilizați baterii reîncărcabile. 
• Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. 
• Nu amestecați diferite tipuri de baterii: baterii alcaline, 
standard (zinc carbon) sau baterii reîncărcabile (nichel-
cadmiu). 
• Nu reîncărcați baterii nereîncărcabile. 
• Scoateți bateriile reîncărcabile din jucărie înainte de încărcare. 
• Încărcați bateriile reîncărcabile doar sub supravegherea adulților. 
• Utilizați doar baterii de același tip sau echivalente, conform recomandărilor. 
• Introduceți bateriile cu polaritatea corectă. 
• Scoateți bateriile consumate din jucărie. 
• Nu scurtcircuitați bornele de alimentare. 
3. Închideți compartimentul bateriilor și strângeți șurubul. 
 
SCHIMBAREA LIMBII 
1. Porniți jucăria 
2. Deschideți compartimentul bateriilor pentru a accesa 
butonul pentru limbă 
3. Pentru a schimba limbile apăsați butonul pentru limbă. 
Veți auzi numele limbii selectate după fiecare apăsare a 
butonului. 
 

 
DEPANAREA TELESCOPULUI VORBITOR GEOSAFARI JR. 
Vă rugăm vizitați www.educationalinsights.com/talkingtelescope  

http://www.educationalinsights.com/talkingtelescope

