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STARŠI: PREDEN SVETUJETE OTROKOM,
PREBERITE NAVODILA.

OPOZORILO:
NEVARNOST ZADUŠITVE z majhnimi delci.
Ni primerno za otroke do 3 let.

SUPER LUNINA SVETILKA

A. VARNOSTNI NAPOTKI
1. Pred uporabo izdelka pazljivo preberite ta navodila.
2. Priporočena sta stalna pomoč in nadzor odrasle osebe. 
3. Komplet je namenjen otrokom, starejšim od 8 let.
4. Komplet in končni izdelek vsebujeta majhne delce, ki lahko povzročijo zadušitev. Hranite izven dosega 
otrok, mlajših od 3 let.
5. Pri uporabi škarij sta priporočena pomoč in nadzor odrasle osebe.

B. UPORABA BATERIJ
1.  Potrebne so tri majhne okrogle baterije tipa "AG13" 1.5 V. 
2.  Za optimalno delovanje vedno uporabljajte nove baterije.
3.  Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na ustrezen pol.
4.  Ne puščajte baterij v izdelku, kadar ga ne uporabljate.
5.  Prazne baterije nemudoma zamenjajte, da ne poškodujejo izdelka.
6.  Akumulatorske baterije pred polnjenjem odstranite iz izdelka.
7.  Akumulatorske baterije polnite le pod nadzorom odrasle osebe.
8.  Pazite, da napajalna terminala v prostoru za baterije nista v kratkem stiku.
9.  Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju.
10. Ne zamešajte starih in novih baterij.
11. Ne zamešajte alkalnih, standardnih (ogljik-cink) in akumulatorskih (nikelj-kadmij) baterij. 
12. Za zamenjavo baterij odvijte pokrov ohišja za baterije. Potreben je nadzor odrasle osebe.

C. VSEBINA KOMPLETA
1: svetilka (3 okrogle baterije 1,5V AG13 so priložene), 2: svetlobni meč, 3: zoetrop, 4: konica nočnega pisala, 
5: svetleča tabla, 6: animacijski trak z matricami. Potrebujete še (ni priloženo): manjši križni izvijač in škarje.

D. DEJAVNOST ŠT. 1: LUNARNA SVETILKA
Odslej lahko Luno vidite kadarkoli. 
1. Izvlecite plastični izolacijski trak iz predela za baterije.
2. Prižgite svetilko. Na steni lahko vidite čudovito podobo Lune. Lunarno svetilko uporabljajte v temnem 
prostoru. Usmerite jo v prazno svetlo steno.
3. Podobo fokusirajte z vrtenjem glave svetilke. Če se oddaljite od stene, bo podoba večja (ponovno 
fokusirajte svetilko). Če se svetlost zmanjša, zamenjajte baterije (preberite zgornja navodila za uporabo 
baterij). Za menjavo baterij s križnim izvijačem odvijte pokrov ohišja za baterije.

KAKO DELUJE:
Svetilka ima vgrajeno LED lučko, ki oddaja svetlobo. Svetloba sveti skozi majhno prozorno predlogo Lune 
(kot diapozitiv) in skozi lečo. Leča fokusira svetlobne žarke in projicira podobo Lune. Fokus je odvisen od 
razdalje med lečo in predlogo Lune.
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E. DEJAVNOST ŠT. 2: NOČNO PISALO
1. Konico pisala vstavite na vrh svetilke in svetilko prižgite. Skozi konico bo zasijal tanek žarek svetlobe. 
2. V temnem prostoru s pisalom narišite sliko na svetlečo tablo. Ugasnite svetilko. Na tabli boste zagledali 
svetlečo sled vašega pisala. 
3. Matrico položite na tablo in čeznjo povlecite pisalo. Matrico umaknite in podoba bo zasvetila.

KAKO DELUJE:
Svetleča tabla je iz fosforescentnega materiala. To pomeni, da zadržuje energijo v obliki svetlobe in jo v enaki 
obliki počasi sprošča. Ko na tablo posvetite s svetilko, fosforescentni material zadrži svetlobno energijo iz 
svetilke in jo nato počasi sprosti, zato še nekaj sekund sveti.

F. DEJAVNOST ŠT. 3: OSVETLJEN ANIMIRAN ZOETROP
1. Odrežite trak s posameznimi Luninimi fazami. Trak upognite v krog s podobami na notranji strani. Trak 
nato vstavite v zoetrop tako, da se prilega v kanalček na dnu kroga.
2. Zoetrop vstavite na vrh svetilke, kot prikazuje slika.
3. Zoetrop je pripravljen. Držite ga pokonci z eno roko približno 20 cm od oči, z drugo roko pa ga zavrtite. 
Glejte skozi zareze na krogu in podobe bodo zaživele. V temnem prostoru lahko prižgete svetilko in svoje 
žive podobe osvetlite.

KAKO DELUJE:
Zoetrop ustvarja optično iluzijo. Vaše oči si podobo zapomnijo za delček sekunde po tem, ko podobe več ne 
vidijo. To imenujemo vztrajnost vida. Ko gledate skozi zareze vrtečega zoetropa, vaše oči zaznajo vsako sliko 
na traku. Zapomnijo si jo, dokler ne zagledajo nove. Oči tako mislijo, da gledajo premikajoče se podobe.

G. DEJAVNOST ŠT. 4: SVETLOBNI MEČ
Svetlobni meč vstavite na vrh svetilke. Prižgite svetilko in meč se zasveti. Meč najbolje deluje v temnem 
prostoru. 

KAKO DELUJE:
Svetloba iz svetilke zadane ob plastiko in se razprši, zato palica zasveti.

F. ZANIMIVOSTI
• Lunina svetloba je dejansko sončna svetloba, ki se odbija od Lune. Svetloba za pot od Lune do Zemlje 
(384.400 km) potrebuje pičle 1,3 sekunde. 
• Velike temne madeže na Luninem površju imenujemo morja, saj so astronomi v davnih časih mislili, da je v 
njih voda. Danes vemo, da so to popolnoma suhe ravnine. 
• Veliki krater z udarnimi žarki se imenuje Tycho. Njegov premer je 85 km, nastal pa je po trku meteorita z 
Luno pred približno 100 milijoni let.
• Različne pojavne oblike Lune imenujemo Lunine faze oz. mene. Odvisne so od tega, kolikšen del Lune na 
njeni poti okoli Zemlje (pot traja 28 dni) osvetljuje Sonce.
• Stran Lune, ki jo projicira lunarna svetilka, imenujemo bližnja stran Lune. Ta stran je vedno obrnjena proti 
zemlji, saj je kroženje Lune vezano na Zemljo.
• Beseda zoetrop izhaja iz grških besed zoe (življenje) in tropos (vrtenje). Imenujemo ga tudi kolo življenja.
• Zoetrop je bil izumljen v zgodnjem 19. stoletju. Šlo je za eno mnogih optičnih igrač iz viktorijanskih časov, ki 
so še pred nastankom filma in filmskih projekcij prikazovale animirane slike.
• Svetlobni meč je izmišljeno orožje iz filmov serije Vojna zvezd. Prvič so ga uporabili Jedi vitezi leta 1977 v 
filmu Novo upanje. Orožje ima kovinsko držalo in svetleče rezilo.
• Pravega svetlobnega meča ni mogoče izdelati, saj presega zakone fizike.
• Fosforescenca je oblika luminiscence – oddajanja svetlobe iz snovi. Poznamo še fluorescenco, po kateri 
snov oddaja svetlobo, ko jo zadenejo žarki x ali ultravijolični žarki.
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VPRAŠANJA IN PREDLOGI 
Naše kupce izjemno cenimo, zato je pomembno, da ste z izdelkom zadovoljni. Če imate kakršnekoli predloge ali vprašanja 
ali če v kompletu manjkajo deli oziroma so okvarjeni, vas prosimo, da se obrnete na našega distributerja: Singa d.o.o., 
Slovenčeva 24, 1000 Ljubljana; telefon: 0590 444 60; e-mail: info@singa.si. Lahko pa kontaktirate tudi naš oddelek za 
podporo kupcem: e-pošta: infodesk@4M-IND.com, faks: (852) 25911566, tel.: (852) 28936241, spletna stran: 
WWW.4M-IND.COM


