
Sistem solar cu telecomanda [ E2002 ] 
Tot ceea ce cunoastem despre univers a inceput mai bine de 10 miliarde de ani, in urma unei explozii cosmice, numita Big Bang. 
Exista 100 de miliarde de galaxii in universul vizibil. Galaxia spirala in care traim se numeste Calea Lactee. Sistemul nostru solar este 
situat in bratul din Orion din Calea Lactee iar Soarele nostru este una din cele 100 de miliarde de stele din aceasta galaxie. 
 
Montarea: 
 
Aranjati tijele in ordinea lungimii lor. Fiecare planeta are un numar. Introduceti capatul tijei celei mai scurte in planeta Mercur pana 
cand acesta este marcat cu cifra 1. 
Continuati pana cand toate planetele sunt in ordinea corecta. Puneti inelul din carton peste planeta Saturn (nr 6). Incepand cu inelul 
inferior introduceti tija in sloturile numerotate care corespund numarul planetei. Introduceti tija intr-un unghi in  partea de jos, dati-
i drumul si asigurati-va ca este prinsa bine. Pentru a scoate tija ridica si trage catre exterior, planetele vor atarna in jos. 
 
Montarea pe tavan 
 
Aceasta operatiune trebuie realizata de catre un adult. Retineti! Acest produs a fost conceput sa fie montat in plan orizontal pe un 
tavan din ipsos avand incluse suporturile. 
Suporturile nu sunt adecvate pentru toate tipurile de tavan, trebuie sa folositi suporturi corespunzatoare tavanului dvs. 
Vedeti diagramele de alaturi. Asigurati-va ca placa de montaj ramane asezata in tavan cu un spatiu liber de 85 cm. Folositi o 
bormasina de 12 mm pentru a da gaurile. 
Folositi o surubelnita pentru a fixa mai bine suruburile pana cand placa de montaj este la acelasi nivel cu tavanul. Nu apasati in 
exces. 
Ridicati Soarele pana cand cele trei picioare interioare care se gasesc in partea superioara a acestuia se incadreaza in cele trei sloturi 
a placii de montaj. 
Invartiti in sensul acelor de ceasornic pentru ca Soarele sa se fixeze. 
Pentru a-l scoate este de ajuns sa impingeti usor si sa invartiti in sensul contrar al acelor de ceasornic scotandu-l cu grija. 
 
IMPORTANT! 
Va rugam sa urmati instructiunile cu atentie. Suntem mandri de serviciul nostru de relatii cu clientii, asadar, daca aveti probleme cu 
produsul, va rugam sa ne contactati. 
Promitem ca vom face tot ce ne sta in putinta pentru a va ajuta.  customerservices@brainstormmltd.co.uk. 
 
Recomandari privind siguranta bateriilor 
Bateriile se inlocuiesc doar de catre un adult. 
Dezactivati jucaria inainte de a deschide compartimentul bateriilor. 
Scoateti bateriile epuizate din jucarie. 
Asezati bateriile corect respectand marcajele “+” si “-” de pe baterii si jucarie. 
Nu incercati sa incarcati bateriile care nu sun reincarcabile. 
Bateriile care sunt reincarcabile trebuie sa se scoata din jucarie inainte de a se incarca. 
Bateriile reincarcabile trebuie sa se incarce intotdeauna sub supravegherea unui adult, nu amestecati bateriile vechi cu cele noi. 
Trebuie sa se utilizeze barterii de acelasi fel sau echivalent. 
Nu amestecati baterii alcaline, standard (zinc-carbon) ori reincarcabile. 
Asigurati-va ca este bine inchis compartimentul bateriilor. 
Nu trebuie sa se produca un scurt circuit in terminalele alimentatiei. 
Nu inlaturati bateriile aruncandu-le in foc. 
Nu incercati sa deschideti cutia externa. 
Nu bagati in apa jucariile cu baterii, le puteti sterge doar cu o carpa. 
Ajutati mediul inconjurator, aruncand produsele nereutilizabile intr-un mod responsabil. 
Simbolul cosului de gunoi indica faptul ca produsul si bateriile nu trebuie aruncate in deseurile menajere deoarece contin substante 
ce pot dauna atat mediului cat si sanatatii dvs. 
Recomandam folosirea punctelor destinate pentru colectarea acestor produse sau instalatiile de reciclare pentru a arunca produsul 
sau bateriile. 
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