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ZA RODITELJE: MOLIMO PROČITAJTE OVE UPUTE
PRIJE NO ŠTO DAJETE SAVJETE VAŠEM DJETETU 

UPOZORJENJE:
OPASNOST OD GUŠENJA- Sitni dijelovi.
Nije za djecu mlađu od 3 godine. 

SUPER MJESEC SVJETILJKA

A. SIGURNOSNE PORUKE
1. Molimo pročitajte upute prije početka rada.
2. Namijenjeno djeci starijoj od 8 godina. 
3. Potrebna pomoć i nadzor odrasle osobe.
4. Set i gotov proizvod sadrže site dijelove koji mogu dovesti do gušenja ako se ne koriste na pravilan način. 
Držati dalje od djece mlađe od 3 godine.
5. Potreban nadzor odrasle osobe prilikom korištenja škara.

B. KORIŠTENJE BATERIJE
1. Proizvod zahtjeva tri 1.5V AG13 baterije.
2. Za najbolje rezultate uvijek koristite nove baterije.
3. Provjerite da li ste stavili baterije prema točnim polaritetima.
4. Izvadite baterije iz seta kada ga ne koristite.
5. Zamijenite stare baterije odmah kako biste izbjegli moguću štetu na kompletu.
6. Punjive baterije moraju biti izvađene iz seta prije punjenja.
7. Punjive baterije treba puniti uz nadzor odrasle osobe.
8. Ne pokušavajte puniti baterije koje nisu punjive.
9. Nemojte miješati stare i nove baterije.
10. Nemojte miješati alkalne, obične i punjive baterije.
11. Uvjerite se da baterije ne uzrokuju kratki spoj.
12. Uklonite poklopac za baterije pomoću odvijača. Potreban nadzor odrasle osobe.

C. SADRŽAJ
Dio 1: Svjetiljka x 1 (3 1.5V AG13 baterije), Dio 2: Svjetlosni mač x 1, Dio 3: Zoetrop x 1, Dio 4: Nastavak za 
noćno pisanje x 1, Dio 5: Svjetleća podloga x 1, Dio 6: List s animacijskim vrpcama x 1. 
Također potrebno ali se ne nalazi u setu: mali križni odvijač i škare.

D. AKTIVNOST 1: MJESEC SVJETILJKA
Sada možete promatrati Mjesec kada god poželite!
1. Izvucite plastičnu izolaciju iz pretinca za baterije
2. Uključite svjetiljku. Vidjet ćete prekrasnu sliku mjeseca na zidu. Mjesec svjetiljku možete koristiti  samo u 
mračnoj prostoriji. Usmjerite ju prema ravnoj, svijetloj površini.
3. Fokusirajte sliku okrećući prednji dio svjetiljke. Što ste udaljeniji od zida, slika će biti veća. Ako se jačina 
svjetlosti smanji potrebno je promijeniti baterije. Za promjenu baterija koristite mali križni odvijač.
KAKO RADI
Svjetiljka dolazi s ugrađenom LED lampicom koja emitira jaku svjetlost. Svjetlost se emitira kroz mali 
transparentni podložak Mjeseca (nalik fotografskom slajdu) te zatim kroz leću. Leća fokusira zrake svjetlosti 
kako bi stvorila sliku Mjeseca. Ovo se zove projekcija. Fokusiranje se izvodi promjenom udaljenosti između 
leće i podloška. 
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PITANJA I KOMENTARI
Cijenimo vaše povjerenje te nam je vaše zadovoljstvo ovim proizvodom vrlo bitno. U slučaju da imate bilo kakve 
komentare ili pitanja ili vam ste pronašli manjkavosti ili neispravnosti u ovom setu molimo vas da se ne ustručavate 
kontaktirati distributera u vašoj državi: Singa H d.o.o. Petrovinska 4, Petrovina Turopoljska, 10410 Velika Gorica; 
telefon: 01 6260 331; e-mail: info@singa-h.hr. Također se možete obratiti i našem timu za marketinšku podršku na 
e-mail: infodesk@4M-IND.com, faks: (852) 25911566, tel (852) 28936241, Web: WWW.4M-IND.COM
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E. AKTIVNOST 2: NOĆNI PISAČ
1. Nataknite nastavak za noćno pisanje na svjetiljku te ju uključite. Uzak snop svjetlosti izlazi kroz nastavak.
2. U mračnoj prostoriji, nacrtajte sliku pomoću svjetiljke na svjetlećoj podlozi. Ugasite svjetiljku i vaš crtež će 
svijetliti. 
3. Postavite kalup na podlogu i prijeđite preko njega svjetiljkom. Uklonite kalup i crtež će svijetliti. 
KAKO RADI
Svjetleća podloga sadrži materijal koji je fosforescentan. To znači da posprema energiju te se svjetlost polako 
otpušta. Kada svijetlite svojoj svjetiljkom po podlozi, energija se sprema u fosforescentni materijal i zatim 
ponovno otpušta što je razlog zašto vidite svjetlost nekoliko sekundi. 

F. AKTIVNOST 3: SVJETLEĆI ANIMIRANI ZOETROP
1. Izrežite vrpcu na kojoj se nalaze faze Mjeseca. Spojite vrpcu u krug te postavite u zoetrop. Vrpca treba 
sjesti u dno zoetropa. 
2. Postavite zoetrop na svjetiljku. 
3. Vaš zoetrop je spreman za akciju! Držite svjetiljku uspravno na 20 cm od očiju i zavrtite ga drugom rukom. 
Pogledajte kroz pukotine zoetropa i vidjet ćete prekrasnu animaciju! U mračnim prostorijama možete uključiti 
svjetiljku kako bi obasjala animaciju!
KAKO RADI
Zoetrop radi tako što stvara optičku iluziju. Vaše oči pamte sliku nekoliko dijelova sekunde nakon što je 
nestala. Ovaj efekt se zove upornost vida. Kada gledate kroz pukotine, vaše oči vide sliku, zapamte ju dok se 
ne pojavi iduća. Vaše oči su tako prevarene i vide slike koje se kreću.

G. AKTIVNOST 4: SVJETLOSNI MAČ
Postavite svjetlosni mač na svjetiljku. Uključite svjetiljku kako bi uključili mač. Svjetlosni mač najbolje 
funkcionira u mračnoj prostoriji.
KAKO RADI
Svjetlost svjetiljke udara o plastiku i zatim se raspršuje što nam izgleda kao da mač svijetli. 

H. ZAVABNE ČINJENICE
- Mjesečeva svjetlost je zapravo svjetlost Sunca koja se odbija o Mjesec. Svjetlosti je potrebno 1.3 sekunde 
da prijeđe udaljenost od Sunca do Zemlje (384400 kilometara).
- Tamne mrlje na mjesecu zovu se mora zbog toga što su drevni astronomi mislili da sadrže vodu. Danas 
znamo da su skroz suha.
- Veliki krater na Mjesecu zove se Tycho, širok je 85 km i formiran je prije 100 milijuna godina kada je veliki 
meteor pogodio Mjesec.
- Različiti oblici Mjeseca koji se pojavljuju na nebu zovu se mjesečeve faze. Uzrok tomu je različita osvijetl-
jenost Mjeseca tijekom 28 dana koliko je potrebno da Mjesec okruži oko Zemlje. 
- Strana Mjeseca koju projicira vaša svjetiljka naziva se bliža strana Mjeseca. Sa Zemlje uvijek vidimo samo 
tu stranu jer je rotacija Mjeseca fiksirana u odnosu na Zemlju. 
- Riječ zoetrop dolazi od grčih riječi za ''život'' i ''rotaciju''.
- Zoetrop je osmišljen početkom 19. stoljeća. Zoetrop je bio jedna od mnogih optičkih iluzija korištenih za 
zabavu prije izuma filma i filmskih projektora.
- Svjetlosni mač je izmišljeno oružje koje se pojavljuje u Zvjezdanim ratovima. Prvi puta su ga koristili Jedi 
vitezovi 1977. godine u filmu Nova nada. Oružje se sastoji od metalne ručke i oštrice od svjetleće energije. 
- Nije moguće izraditi pravi svjetlosni mač jer svjetleća oštrica prkosi zakonima fizike.
- Fosforescencija je jedan oblik luminiscencije – emisije svjetlosti iz čvrstog izvora. Drugi oblik luminiscencije 
je fluorescencija što označava pojavu emitiranja svjetlosti kada materijal obasjamo x-zrakama ili ultraljubi-
častim zračenjem. 
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