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ІНСТРУКЦІЯ 
1. Перед першим використанням зніміть пластикову смужку. Посуньте кришку гнізда у
напрямку до вимикача та встановіть диск в гніздо.
2. Знайдіть темну кімнату. Увімкніть ліхтарик і поверніть проекцію до стіни.
3. Сфокусуйте проекцію, повернувши фокусне скло ліхтарика. На стіні ви можете побачити
орган людини в ренгенівській проекції! Поверніть диск, щоб проектувати більше людських
структур.

ЦІКАВІ ФАКТИ
• Перші проектори були відомі як чарівні ліхтарі. Вони мали масляну лампу. Вони були
популярні в ХІХ столітті для розваг людей, проектуючи малюнки або фотографії.
• Легені є єдиними органами в організмі людини, які можуть плавати у водою - це тому, що
повітря в повітрі має низьку щільність легеневої тканини.
• Серце - п’ятий за величиною орган в організмі. Воно б'ється 100 000 разів на день і
перекачує 7500 літрів крові через кровеносні судини, довжина яких близько 97 000
кіломентрів. Це не неймовірно !
• Мозок виробляє достатньо енергії для живлення лампочки - коли ми вперше прокидаємось,
він має близько 30 Вт.
• Людське око може виділити близько 10 мільйонів різних кольорів .

ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЙ
1. Потрібні 3-и батарйки 1,5 В AG13/LR44 (входять до комплекту). 
2. Для кращих результатів завжди використовуйте нові батареї.
3. Переконайтеся, що батареї вставлені правильно.
4. Видаляйте батареї з набору, якщо вони не використовуються.
5. Відразу ж замінюйте старі батареї, щоб уникнути можливої поломки
набору. 
6. Акумулятори повинні віддалятися з набору перед їх зарядкою.
7. Акумулятори повинні заряджатися під наглядом дорослих.
8. Переконайтеся, що контакти живлення в батарейному відсіку не закорочені.
9. Не намагайтеся заряджати батареї, що не можуть заряджатися. 
10. Не змішуйте старі і нові батареї.
11. Не змішуйте лужні, стандартні (вуглець-цинк) батареї або акумулятори (Ni-Cd).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Допомога і нагляд дорослих необхідні весь час. 
Цей комплект признаений для дітей від 5 років. 
Цей комплект і готовий продукт містять дрібні деталі, яуі можуть становити небезбеку задухи прі 
необережносу використанні. Зберігати в недоступному для дітей віком до 3-х років місці 

! Увага: 
РИЗИК ЗАДУХИ – Маленькі деталі.  
Не призначено для дітей до 3-х років. 

Запитання і коментарі
Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливо для нас. Якщо у вас є коментарі або 
питання, або ви виявите, що будь-які частини цього комплекту відсутні або несправні, будь ласка, не соромтеся 
звертатися до нашого дистриб'ютора у вашій країні. Ви знайде адресу, вказану на упаковці. Ви також можете 
зв'язатися з нашою групою підтримки маркетингу: info@afk.ua, тел. +38 (44) 465 75 50, веб-сайт: www.afk.ua


