
Learning Resources Proiector 2 in 1 - Lanterna de cap [ LER2836 ] 

 

Ia regatul animalelor cu tine oriunde mergi! Exploreaza mediulu inconjurator cu acest Proiector 2 in 1.  

Proiecteaza pe orice suprafata imagini cu animalute in habitatul lor natural si lumineaza-ti traseul atunci cand participi la 
diferite expeditii, excursii cu cortul si multe altele.  

Include: lampa, banda elastica ajustabila pentru cap, 2 mini discuri cu imagini 

Mod de folosire: 

• Inserati unul dintre discuri in spatiul destinat aflat in spatele proiectorului. Potriviti bine discul, centrati-l si 
impingeti-l in jos. Cand discul este bine potrivit se va auzi un sunet „clic”. 

• Apasati pe butonul de pornire mov de deasupra lampii; indreptati proiectorul spre perete sau tavan. Ar trebui ca 
in acest moment sa vedeti o imagine.  

• Rasuciti usor lentilele galbene de pe partea din fata a proiectorului pana cand imaginea devine clara.  

• Acum, detasati banda elastica, puneti-o pe cap si ajustati-o pana cand simititi ca este confortabila. Fixati banda 
elastica.  

• Pentru a vedea si alte imagini trebuie doar sa rotiti discul in proiector pana in momentul in care imaginea se 
schimba. 

• Setul include 2 discuri.  Pentru a vedea imaginile de pe cel de al doilea disc, trebuie sa il scoateti pe primul si sa il 
inserati pe al doilea pana cand auziti sunetul „clic”. 

• Daca doriti sa folositi doar lanterna scoateti discul din proiector.  

Precautii! Nu indreptati lampa direct in ochii altei persoane. 

Informatii despre animale: 

Discul 1 (Mov): Pasari, Reptile si Amfibieni 

1. Papagal amorez Fisher: exista 9 tipuri de papagali amorezi.  Asa cum o spune si numele, cand 2 papagali amorezi se 
intalnesc raman impreuna pe viata.  Papagalii amorezi urasc sa fie singuri. 

2. Sarpele de Lapte Pueblan: Unele persoane cred ca aceasta specie de sarpe consuma lapte de vaca pentru ca este des 
intalnit la ferme. Dar acest lucru este doar un mit. Serpii nu beau lapte! 

3. Broasca testoasa de apa: Broastele testoase au sangele  rece si adora lumina soarelui. Pentru ca nu isi pot genera singure 
o temperatura optima a corpului, broastele testoase isi regleaza temperatura stand la soare.  

4. Pasare Toucan:  Are un cioc mare care o ajuta sa se hraneasca. Ciocul viu colorat si penajul sunt bune si pentru camuflaj, 
ajutand-o sa se potriveasca cu culorile vii  din padurea tropicala.  

5. Sarpe veninos: Anumiti serpi, precum Vipera si Mamba sunt veninosi (produc venin), in timp ce altii, precum Sarpele 
Vulpe si Sarpele de Lapte nu sunt veninosi. Stiai ca veninul se foloseste si la prepararea anumitor medicamente? 

6. Broasca cu ochii rosii: Broscutele de copac exista intr-o varietate de culori. Cele din Statele Unite sunt in principiu de 
culoare verde, gri sau maro. Pentru a se adapta la mediu anumite broaste isi pot schimba chiar si culoarea, precum 
cameleonii.  

7. Gecko: Are pernitele de la degete foarte lipicioase petru a se putea agata de foarte multe suprafete. El poate urca pe un 
perete sau poate alerga pe tavan cu usurinta! 

8. Iguana: Iguana verde este cea mai mare soparla din Nordul sau Sudul Americii, masurand peste 1.8 m si cantarind 5 kg. 
Este si un animal de companie popular. 

Discul 2 (Galben): Mamifere 

1. Leopard: Este cea mai mica dinte „Pisicile Mari”.  Cele 4 feline- incluzand si tigri, lei si jaguari – sunt singurele feline care 
pot sa raga.  

2. Tigru: Sunt mamifere carnivore ( se hranesc cu carne).  Le place sa fie singuri cand vaneaza si fac acest lucru noaptea; pot 
manca 27 de kg. de carne la o singura masa.  Puii de tigru incep sa vaneze in jurul varstei de 18 luni.  

3. Zebra: Dungile zebrei sunt la fel de unice ca si amprentele: nu exista 2 la fel.  

4. Cimpanzeul: Cimpanzeii nu sunt maimute, ci gorile. Care este diferenta? Maimuta are coada, iar gorila nu are. E bine sa ai 
in vedere acest lucru data viitoare cand vei vizita gradina zoologica! 



5. Elefantul: Elefantii isi folosesc coltii ca sa sape dupa mancare.  Zilnic, ei mananca sute de kilograme de iarba, plante mici si 
radacini de plante. De fapt , un elefant isi petrece 80 % zi mancand! 

6. Girafa: Parul de pe coada unei girafe este de 10 ori mai gros decat firul de par al omului. 

7. Gorila: Gorilele comunica foarte bine. Unele au invatat chiar si limbajul prin semne.  

8.  Panda: Ursii Panda traiesc in zona muntoasa din centrul Chinei, acolo unde sunt multi bambusi cu care ei se hranesc si 
unde clima este rece si ploioasa.  

AVERTISMENT! Pentru a evita scurgerile de electrolit, va rugam sa urmati cu strictete urmatoarele instructiuni. 

Daca instructiunile nu sunt urmate cu strictete bateria poate produce scurgeri acide ce pot cauza arsuri, ranire sau daune in 
casa.  

Intretinerea bateriei 

• Compartimentul bateriei se afla in spatele unitatii. 

• Pentru a instala bateriile, slabiti surubul cu o surubelnita Phillips si scoateti capacul. Instalati bateriile asa cum 
este indicat in interiorul compartimentului. Puneti la loc capacul si strangeti surubul.  

• Folositi 3 baterii tip LR44 de 1.5 V 

• Puneti corect bateriile  (sub stricta supervizare a  unui adult) si intotdeauna urmati instructiunile producatorului 
jucariei si ale bateriei. 

• Nu folositi tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon zinc) sau reincarcabile (nichel cadmiu) 

• Inserati corect bateriile, respectand polaritatea. Polul pozitiv (+) si polul negativ (-) trebuie inserat in directia 
corecta, asa cum este indicat in compartimentul bateriei. 

•  Nu reincarcati bateriile non -reincarcabile. 

• Incarcati acumulatorii reincarcabili doar sub stricta supraveghere a unui adult. 

• Scoateti bateriile reincarcabile din jucarie inainte de a le reincarca. 

• Folositi doar bateriile recomandate sau cele echivalente cu acestea. 

• Nu scurtcircuitati terminalele. 

• Scoateti bateriile consumate din aparat. 

• Pentru a preveni coroziunea si alte posibile daune ale produsului va recomandam sa scoateti bateriile din jucarie 
daca aceasta nu este folosita o perioada mai lunga de timp. 

• Depozitati la temperatura camerei. 

• Pentru curatare, stergeti suprafata unitatii cu o carpa uscata. 

• Pastrati aceste instructiuni pentru referinte viitoare. 
 


