
Proiector si planetariu 360 [ E2000 ] 

 

Nava spatiala Soyuz TMA-6 se vede apropiindu-se de Statia Internationala Spatiala. 

La bordul acesteia sunt astronauti reprezentand Agentia Federala Spatiala Rusa, NASA si Agentia 

Spatiala Europeana. 

Nava spatiala a fost amplasata pe Statia Internationala Spatiala, in timp ce zbura deasupra Estului 

Asiei, vazuta pe fundal. 

Instalare baterii 

Introduceti bateriile, apoi fixati capacul. 

Mod de functionare 

Planetariul: asezati cu grija cupola neagra sau domul cu constelatii in sloturi si rasuciti. Intr-o 

camera intunecata, alegeti modul proiector (DOME PROJECTOR) pentru proiector. Muta-te mai 

aproape de perete sau tavan pentru focalizare. 

Lampa de veghe: pune cupola albastra peste cupola negre.  Intr-o camera intunecata, seteaza 

proiectorul in modul “dome projector”/ proiectie. 

Proiectorul: introdu discul. Intr-o camera intunecata, intoarce aparatul pe partea opusa cupolei. 

Seteaza proiectorul pe modul “disc projector” /proiectie disc. Rasuciti capul lentilei pentru a 

focaliza. Rotiti discul pentru a schimba imaginea. 

 

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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