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А. ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ 

1. Будь ласка, прочитайте уважно ці інструкції перед початком. 

2. Рекомендується допомога і нагляд дорослих. 

3. Призначено для дітей віком 8 років і старше. 

4. Цей комплект і його кінцевий продукт містить дрібні деталі, які можуть викликати задуху при необережному 

використанні. Тримайте поза досяжністю для дітей віком до 3 років. 

5. Вставляйте батарейки тільки після складання продукту. Потрібен нагляд дорослих. 

А. ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЙОК 

1. Потрібно дві батарейки 1,5 В типу ААА (не входять до комплекту). 

2. Для кращих результатів завжди використовуйте свіжі батарейки. 

3. Переконайтеся, що батарейки встановлені правильною полярністю. 

4. Виймайте батарейки з приладу, якщо вони не використовуються. 

5. Відразу ж замінюйте старі батарейки, щоб уникнути можливої поломки комплекту. 

6. Акумулятори повинні вийматися з набору перед їх зарядкою. 

7. Акумулятори повинні заряджатися під наглядом дорослих.  

8. Переконайтесь, що клеми живлення у відсіку для батарейок не мають короткого замикання. 

9. Не намагайтеся перезаряджати батарейки, які не перезаряджаються. 

10. Не змішуйте старі і нові батарейки. 

11. Не змішуйте лужні (алкалінові), стандартні (вуглець-цинкові) або акумуляторні батарейки. 

В. ВМІСТ 

Деталь А: основа х1. Деталь Б: корпус лампи х1. Деталь В: колесо х1. Деталь Г: абажур х1. Деталь Д: зоотроп х1. 

Деталь Е: анімаційна стрічка х6. Деталь Ж: шаблон диску х6. Деталь З: вісь х1. Деталь І: кришка батарейного відсіку 

х1. Деталь К: гвинт х1 і докладні інструкції. (Також потрібні, але не входять в комплект: невелика хрестова викрутка, 

дві батарейки 1,5 В типу ААА). 

 

Г. ЗБІРКА 

1. Вставте вісь в центр підставки. Встановіть абажур на підставку. 

2. Переверніть оптичну лампу настрою і вставте дві батареї 1,5 В типу ААА в батарейний відсік. Переконайтеся, що 

батарейки вставлені правильною полярності (плоский негативний полюс кожної батарейки має бути звернений до 

спіральної пружини). Закрийте батарейний відсік кришкою і закріпіть її гвинтами. 

3. Одягніть колесо на вісь. Тепер все готово для використання. 

ДІЯ 1: ЛАМПА НАСТРОЮ 

1. Помістіть шаблон диска з трьома великими отворами на колесо. Виріз на шаблоні повинен співпасти із виступом 

на колесі. Одягніть абажур на вісь. 

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 

НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ – дрібні 

деталі. 

Не для дітей молодше 3 років. 

 



2. Для кращих результатів використовуйте оптичну лампу настрою в темній кімнаті. Увімкніть лампу і повертайте 

шаблон колеса до тих пір, поки три кольорових кола трохи перекриються. 

3. Коли два кольори перекриються, з'явиться новий колір. Наприклад, пурпурний колір з'являється в області, в якій 

перекриваються червоний і синій. У центрі всі три кольори утворюють білий. Цей ефект називається складанням 

кольорів. 

4. Спробуйте використовувати інші шаблони, щоб отримати більше гарних кольорових картинок. Спостерігайте, як 

створюються нові кольори, коли кольорові форми перекриваються. 

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ? 

Червоний, зелений і синій є основними кольорами. Коли два кольори перекриваються, створюється новий колір: 

червоний + синій = пурпурний; 

червоний + зелений = блакитний. 

Цей ефект називається складанням кольорів. Коли всі три кольори перекриваються, вони створюють білий колір. 

Будь-який колір може бути отриманий накладенням червоного, зеленого і синього з різною інтенсивністю. 

Пурпурний, жовтий і блакитний називаються додатковими кольорами. 

ДІЯ 2: ЗООТРОП 

1. Оберіть одну із анімаційних смуг. Зігніть смугу в кільце з малюнками всередині. Вставте смугу на дно барабана 

зоотропу.  

2. Одягніть підставку зоотропу на вісь, як показано на малюнку. 

3. Ваш зоотроп готовий до роботи! Тримайте зоотроп прямо в одній руці на відстані близько 20 см від очей і 

обертайте колесо іншою рукою. Дивіться через прорізи в барабані, і ви побачите, що зображення оживають! 

4. Цього разу давайте грати в темній кімнаті. Оберіть шаблон диска і встановіть його в колесо. Встановіть зоотроп 

назад на колесо. Увімкніть лампу і дивіться, як вона висвітлює ваші анімації! 

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ? 

Зоотроп працює, створюючи оптичну ілюзію. Ваші очі запам'ятовують зображення на частку секунди, після того як 

воно потрапило на сітківку. Цей ефект називається інерційністю зорового сприйняття. Коли ви дивитеся через 

щілини всередину обертового зоотропа, ваші очі бачать кожен малюнок на смузі на одну мить. Вони пам'ятають 

малюнок аж до приходу наступної. Ваші очі обманюються, коли бачать рухомі малюнки. 

Д. ЦІКАВІ ФАКТИ 

• Біле світло складається з усіх трьох основних кольорів, складених разом в рівній інтенсивності. Якщо ви 

прибираєте один колір, у вас залишиться два інших, складених разом. Наприклад, якщо ви приберете синій колір із 

білого кольору, залишаться червоний і зелений, і ви побачите жовтий. Жовтий світловий фільтр видаляє синій колір 

із білого кольору, який потрапляє на фільтр. 

• Кольори на упаковці цього продукту отримані за допомогою віднімання кольорів, а не складання. Білий колір 

падає на чорнило, воно поглинає деякі кольори, а деякі відображає. Наприклад, жовте чорнило поглинає синій 

колір із білого кольору, тому здається вам жовтими. 

• Зоотроп був винайдений на початку 19-го століття. Він був однією із багатьох оптичних іграшок, винайдених у 

Вікторіанську епоху, які демонстрували рухомі малюнки перед винаходом кіно. 

• Слово «зоотроп» складено із грецьких слів «життя» і «обертання». 

Питання і коментарі 

Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливе для нас. Якщо у вас є коментарі або 
питання, або ви виявили будь-яку частину цього комплекту відсутньою або дефектною, будь ласка, не соромтеся 
звертатися до нашого дистриб'ютора у вашій країні. Його адреса надрукована на упаковці. Ви також можете 
зв'язатися з нашою групою підтримки маркетингу: info@afk.ua, тел. +38 (044) 465 75 50, веб-сайт: www.afk.ua 

 


