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Fedezd fel a csillagokat és a csillagképeket! 
Planetárium LED-világítással 
Világító kupola a csillagok megfigyeléséhez, projektor a képek felfedezéséhez. 
3 lemez, 24 kép, 3 témakörben: űrhajósok, űrhajós berendezések, csillagok 
Forgatható talp 
Forgatható gömb 
2 kupola: csillagos ég kupola, csillagkép kupola 
Illusztrált színes füzetet tartalmaz. 
8 éves kor felett ajánlott. 
 
Tartalma: 
1. Megfigyelő gömb 
2. Planetárium 
3. 2 kupola 
4. 3 lemez 
 
Az elemek beszerelése: 
Csavard le a fedelet, helyezd be az elemeket, ügyelve a polaritásra, és csavard vissza a fedelet. 
Az elemeket egy felnőttnek kell kicserélnie. Az elemek besorolása: elektromos és elektronikus berendezési hulladék, és ha 
már nincs rájuk szükség, biztonságosan ártalmatlanítani kell őket. Lásd az útmutatót, hogyan kell eltávolítani és behelyezi az 
elemeket. A nem újratölthető elemek töltése tilos. Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni. 
Az újratölthető elemeket el kell távolítani a játékból, mielőtt a töltést megkezdenéd. Ne keverd a különböző típusú vagy az új 
elemeket a használt elemekkel. Az elemeket a megfelelő polaritás alapján kell használni (lásd az ábrát). A használt elemeket 
el kell távolítani a játékból. Ne zárd rövidre az elemek érintkezőit. 
 
Világító kupola üzemmód: 
1. Helyezd a két fekete kupola egyikét az izzó fölé, és rögzítsd a helyére, óvatosan az óramutató járásával ellentétes irányba 
forgatva. 
2. Most tedd fel a megfigyelő gömböt és rögzítsd a helyére, óvatosan az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva. 
3. Állítsd a kapcsolót "PROJECTOR DOME" módra. 
4. A csillagképeket vagy csillagokat a mennyezetre vagy a falra is vetítheted, ha eltávolítod a megfigyelő gömböt. 
Csillagképek 
A csillagkép egy képzeletbeli vonallal összekötött csillaghalmaz. A csillagos égbolton az ókori csillagászok nevezték el a 
csillagképeket, hogy tiszteljék isteneiket és segítsék az utazókat abban, hogy meg tudják határozni, éppen hol vannak. 
Kis medve (A), Nagy medve (B), Auriga (C), Draco (D), Cefeusz (E), Hercules (F), Andromeda (G), Cassiopeia (H), Perseus (I), 
Taurus (J), Cygnus (K), Pegasus (L), Aquarius (M), Pisces (N), Cetus (O) 
A csillagos ég 
A planetárium csillagos égboltja szinte tökéletes látási körülmények között reprezentálja az égboltot. Az égen látható 
csillagok száma attól függ, hogy hol tartózkodsz. Egy városban csak körülbelül tíz csillagot lehet látni az utcai lámpák 
fényszennyezettsége miatt. Ha a lehető legtöbb csillagot szeretnéd látni, tölts el egy éjszakát vidéken vagy egy farmon. 70 
000 milliárd milliárd csillag van az univerzumban. Csak 6000 csillag szabad szemmel látható, ebből 2 000 ideális körülmények 
között látható az északi féltekén. A planetárium csillag kupolája 1000 és 1500 csillagot mutat meg. A planetárium forog, hogy 
reprodukálja az éjszakai égbolt mozgását. 
 
Kivetítő üzemmód: 
1. Helyezd be a három lemez egyikét a nyílásba. 
2. Állítsd a kapcsolót "PROJECTOR DISC" módra. 
3. Helyezd a projektort 1 és 5 m távolságra a faltól vagy a mennyezettől. Az objektív elforgatásával állítsd be a kép fókuszát. 
4. Forgasd el a lemezt a kép megváltoztatásához. 
Asztronauták a munkahelyükön 
Buzz Aldrin, a második ember, aki sétál a Holdon. 



Eugene Cernan az Apollo 17 holdmodul közelében. 
Eugene Cernan beállítja a Lunar Rovert. 
Richard Linnehan a Nemzetközi Űrállomás robotkarján. 
Bruce McCandless kipróbálja az MMU-t (Manned Maneuvering Unit - Pilóta manőverező egység.) 
R Curbeam és C Fuglesang több mint 400 km-el a Föld felett. 
Fotómontázs a Földről az Apollo 15 holdjárójáról. 
Barry Wilmore szelfizik egy űrséta során. 
Űr berendezések 
Az Atlantis űrhajó készen áll a dokkolásra az Űrállomáshoz. 
Az SLS hordozórakéta képes lesz járatokat indítani a Marsra. 
A Discovery űrrepülőgép a Kennedy Űrközpontban. 
Az Atlantis dokkol pályára állva az orosz Mir űrállomáshoz. 
A Van Allen szonda méri a napsugárzást. 
A Progress egy teherhajó, amely felszereléseket szállít az űrállomásra. 
Ez a műhold segíti az időjárás és a természeti katasztrófák előrejelzését. 
Miután felrobbantotta az üzemanyag-tartályát, az űrsikló eléri a 28 000 km/h sebességet. 
Csillagok 
Fotómontázs: a Hold elhalad a Nap előtt. 
Az Apollo 11 holdmodul felszáll a Holdról, hogy visszatérjen a Földre. 
A Nap hatalmas napsugárzást generál. 
Egy kép a Szaturnuszról és gyűrűiről, melyet a Cassini szonda készített. 
A Szaturnusznak sok holdja van, köztük a Titan, Dione, Mimas és Tethys. 
A HD189733 exobolygó Földünk unokatestvére lehet. 
Az oxigén lehetővé tette az élet kialakulását a Földön. 
Napkitöréseket figyel a NASA. 
 
Bolygók megfigyelése 
Merkúr 
Vénusz 
Föld 
Mars 
Jupiter 
Szaturnusz 
Uránusz 
Neptunusz 
Időnként a bolygók láthatók az éjszakai égbolton. A csillagászati szoftver segít azonosítani őket. Használj távcsövet vagy 
teleszkópot. 
A Hold megfigyelése 
A Holdat lehet a legegyszerűbben megfigyelni az éjszakai égbolton. A hold fázisai: újhold (1), első félhold (2), első negyed (3), 
gibbous hold (4), telihold (5), gibbous hold (6), utolsó negyed (7), utolsó félhold (8) és újhold (9). Körülbelül 28 nap telik el az 
újholdak között. 
 
FIGYELEM: Csak 8 éves vagy annál idősebb gyermekek számára alkalmas. 
FIGYELEM! 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas, a kis részek, amelyek lenyelhetők, fulladást 
okozhatnak. 
ŐRIZZE MEG A CSOMAGOLÁST! A színek és a tartalom némileg változhat. 
A Planetárium működéséhez 3 db LR06/AA elemre van szükség, mely a csomagolásnak nem tartozéka. 
Az elemeket felnőttnek kell cserélni. 
Az elemek besorolása: elektromos és elektronikus berendezési hulladék, és ha már nincs rájuk szükség, biztonságosan 
ártalmatlanítani kell őket. 
 

 



 


