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А. Повідомлення про безпеку
1. Будь ласка, прочитайте ці інструкції, перш ніж почати.
2. Цей набір призначений для дітей старше 8 років.
3. Необхідна допомога та нагляд дорослих.
4. Цей набір та його готовий продукт містять дрібні деталі, які можуть призвести до
задухи при неправильному використанні. Тримайтеся подалі від дітей віком до 3 років.
5. Проводи можуть містити гострі вістря, під час підключення потрібна допомога
дорослих.
6. Ніколи не торкайтеся контактів всередині корпусу акумулятора, щоб запобігти
можливому короткому замиканню.
7. Під час пробивання отворів у шаблонах купола нічного неба потрібен нагляд дорослих.

Б. Використання батарейок
1. Потрібні 4 батарейки 'АА' х 1,5 В (не входять в комплект).
2. Для досягнення найкращих результатів завжди використовуйте свіжі батарейки.
3. Переконайтеся, що ви вставили батареї з правильною полярністю.
4. Витягніть батареї з комплекту, коли вони не використовуються.
5. Негайно замініть розряджені батареї, щоб уникнути можливого пошкодження
комплекту.
6. Перед перезарядкою акумуляторні батареї необхідно вийняти з комплекту.
7. Перезаряджайте батареї під наглядом дорослих.
8. Не намагайтеся перезаряджати неперезаряджувані батареї.
9. Не поєднуйте старі та нові батареї.
10. Не змішуйте лужні, стандартні (вуглецево-цинкові) або зарядні (NiCad або NiMH)
батареї.
11. Переконайтеся, що клеми живлення в корпусі акумулятора не замикаються.
12. Встановити / замінити батарейки, або кришку батарейного відсіку лампи, вставити 4
батарейки 'АА' х 1,5 В у відсік і закрити дверцята батарейного відсіку.

В. Зміст
Куполи нічного неба північна та південнаї півкулі (кожний складається з купола та 
кришки), 1 лампа з вимикачем, 4 х купольні опори, смужки липкої стрічки та детальна 
інструкція, включаючи зоряні карти обох півкуль. (Всі назви сузір'їв у цьому комплекті 
надруковані лише англійською мовою.) Також необхідний (але не входить у комплект) 
тонкий олівець/цвях, 4 батарейки 1,5 В 'АА'.
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Г. Інструкція 

Г1. В цей набір входять два шаблони проекційних 
куполів, один для нічного неба північної півкулі та 
один для нічного неба південної півкулі. Розрівняйте 
упаковку та покладіть на неї шаблон. Тонким 
загостреним олівцем або невеликим нігтем акуратно 
проколіть отвори в положенні зірочок. (Попередження: 
під час пробивання отворів у шаблонах купола нічного 
неба потрібен нагляд дорослих.) Обережно натисніть на 
олівець або цвях, щоб зробити дуже маленький отвір. 
Упаковка виготовлена з гофрованого картону. Якщо 
покластися на нього, пробити отвори буде легше. 
Спочатку не робіть отвори занадто великими. Ви 
завжди можете зробити отвори трохи більше пізніше, 
щоб пропускати більше світла, але якщо ви зробите 
отвори занадто великими зараз, ви не зможете зробити 
їх меншими. Доповніть зірки кожного сузір’я по черзі. 
(Варто потренуватися пробити дірки в старій картці, 
перш ніж приступати до шаблонів). 

Г3.Переверніть купол. Зміцніть купол, додавши 
смужки клейкої стрічки між панелями (див. схему). 
Повторіть кроки Г1-Г3 для іншої півсфери.

Г4. Виберіть, яку півкулю ви хочете 
спроектувати (північну чи південну). Виберіть 
кришку купола для цієї півкулі. (На вкладках 
кожного шаблону надруковано коди. Коди 
шаблонів південної півкулі починаються з «S»; 
коди шаблонів північної півкулі починаються з 
«N».) Проколіть отвори у вибраній кришці 
купола, як у кроці Dl. Складіть по лініях згину 
на обкладинці і обережно потягніть обкладинку 
в форму. Додайте скотч, щоб тримати його в 
формі. Вставте виступи на кришці в прорізи в 
півсфері, переконавшись, що цифри на панелях 
збігаються. Ви можете зміцнити готовий купол, 
додавши клейку стрічку за виступи (як на кроці 
Г3).

Г2. Після того, як ви проколите всі отвори, акуратно 
складіть купол по лініях згину. У плоскому вигляді 
купол складається з дванадцяти з’єднаних панелей. 
Акуратно зберіть купол, вставивши язичок на 
кожній панелі в гніздо на сусідній панелі (див. 
схему). Ви повинні закінчити тривимірним куполом, 
як півсфера. 

Г5. З’єднайте дві півкулі, вставивши виступи на одній півкулі в прорізи на іншій, з обраною вами півсферою вгорі. 
Переконайтеся, що цифри на панелях збігаються. Це утворить купол у формі кулі з орепуванням в основі.

Г6. Вставте батарейки 4 х 1,5 В «АА» в батарейний відсік світильника. Переконайтеся, що клеми акумулятора 
розташовані правильно. Поставте лампу на таЙе в центрі вашої спальні. Вставте опори купола в кути лампи. 
Увімкніть лампу. Помістіть проекційний купол на лампу так, щоб колба виступала через отвір у її основі. Тепер 
вимкніть світло в кімнаті. Проектор відображає вражаюче зоряне нічне небо на стелі та стінах. Дозвольте своїй уяві 
розгулятися в космос, за мільйони світлових років від Землі! Хоча прогнозовані візерунки зірок можуть не збігатися 
з реальним нічним небом, ви можете визначити сузір’я за допомогою двох зоряних карт, які включені в інструкції. 
Спробуйте вивчити форму та положення сузір’їв, щоб ви могли помітити їх на нічному небі.

Д. ЦІКАВІ ФАКТИ
• Пристрій, що проектує карту нічного неба, називається планетарієм.
• Спеціальний планетарій – це кімната у формі купола з зірковим проектором у центрі. Глядачі сидять всередині,
щоб побачити карту нічного неба, спроектовану на внутрішню частину купола.
• Усі зірки, які ми бачимо на нічному небі, знаходяться в нашій галактиці, яка називається Чумацький Шлях.
• У Чумацькому Шляху близько 100 мільярдів зірок, але навіть у темну, ясну ніч ми можемо побачити лише кілька
тисяч з них оголеним.
• Зірки — це гігантські кулі газу, що світиться, що виділяє світло й тепло. Деякі з них у кілька разів більші за наше
Сонце.
• Найближча до нас (крім Сонця) зірка — Проксима Центавра. Він настільки далекий, що його світло потребує більше
чотирьох років, щоб досягти нас.
• За даними Міжнародного астрономічного союзу, існує 88 офіційних сузір'їв.
• Більшість сузір'їв були винайдені тисячі років тому древніми народами, у тому числі греками та римлянами.
• У стародавні часи фермери використовували положення сузір'їв, щоб визначити, яка пора року, щоб вони могли
посадити та зібрати врожай у потрібний час.

• Сузір’я не є групами зірок, які розташовані близько одна до одної.
Зірки з’являються в одній і тій же ділянці неба, якщо дивитися із Землі.
• Астрономи використовують сузір'я як спосіб орієнтуватися на нічному
небі, щоб знайти зірки та інші космічні об'єкти, які їх цікавлять.
• У різний час року на нічному небі спостерігаються різні сузір'я.
Наприклад, у північній півкулі 0rion завжди видно на нічному небі
взимку.
• Знаки Зодіаку — це сузір’я, через які, здається, рухається це Сонце
протягом року.




