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KIT DE PROJEÇÃO KIT DE PROJEÇÃO 
DE ESTRELASDE ESTRELAS
LUZES APAGADAS. É HORA DE TRANSFORMAR SEU QUARTO EM UM CÉU NOTURNO LUZES APAGADAS. É HORA DE TRANSFORMAR SEU QUARTO EM UM CÉU NOTURNO 
ESTRELADO COM ESTA SURPREENDENTE LUMINÁRIA QUE PROJETA ESTRELAS.ESTRELADO COM ESTA SURPREENDENTE LUMINÁRIA QUE PROJETA ESTRELAS.

MENSAGENS DE SEGURANÇA
1. Por favor, leia estas instruções antes de começar.
2.Recomendado a partir de 8 anos.
3. Necessária ajuda e supervisão de um adulto.
4. Este kit e seu produto final contêm peças pequenas que podem causar asfixia se mal utilizados. 

Manter afastado de crianças menores de 3 anos de idade. ATENÇÃO: Não recomendado para 
crianças menores de 3 anos por conter partes pequenas que podem ser engolidas.

5. Fios podem conter pontas afiadas, assistência de um adulto é necessária durante a ligação.
6. Nunca toque nos contatos dentro da caixa de bateria para evitar um possível curto-circuito.
7. Supervisão de um adulto é necessária durante a perfuração do modelo de cúpula de céu noturno.

B. USO DE BATERIAS
1. Requer 4 pilhas "AA" de 1,5 volts (não incluídas).
2. Para o funcionamento ideal, sempre use pilhas alcalinas.
3. Insira as pilhas no compartimento da bateria observando a polaridade correta. 
4. Não deixe pilhas no brinquedo quando não estiver em uso.
5. Retire as pilhas gastas do brinquedo para evitar danos ao kit.
6. As baterias recarregáveis devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas.
7. As pilhas recarregáveis devem apenas ser recarregadas sob a supervisão de um adulto.
8. Não tente recarregar pilhas não recarregáveis.
9. Não misture pilhas velhas e novas.
10. Não misture pilhas alcalinas, padrão (zinco-carbono) ou recarregáveis (níquel-cádmio). 
11. Certifique-se de que os terminais de alimentação não estão em curto-circuito. 
12. Para instalar / substituir as pilhas, abra a tampa do compartimento da bateria da lâmpada, insira 

4 pilhas de 1,5 V "AA" e feche a porta do compartimento da bateria.

C. CONTEÚDO
Cúpulas de céu à noite para os hemisférios Norte e Sul (cada uma formada por uma cúpula e 
uma tampa), 1 lâmpada com interruptor, 4 suportes de cúpula, tiras de fita adesiva e instruções 
detalhadas, incluindo mapas de estrelas de ambos hemisférios. (Todos os nomes das constelações 
neste kit são impressos apenas em Inglês). Também necessários (mas não incluído no kit) um lápis 
com boa ponta ou tachinhas, 4 x 1,5 V pilhas "AA".

D. INSTRUÇÕES

D1. Há dois modelos de cúpula de projeção 
incluídos neste kit, um para o céu noturno 
do hemisfério Norte e outro para o céu 
noturno do hemisfério Sul. Achate a caixa 
de embalagem e posicione um molde sobre 
ela. Gentilmente perfure buracos na posição 
das estrelas com um lápis bem apontado ou 
uma pequena tacha. (Aviso: Supervisão de 
adultos é necessária durante a perfuração no 
modelo de cúpula de céu noturno.). Empurre 
o lápis ou tacha com cuidado de modo a 
fazer um pequeno buraco. A embalagem é 
feita de papelão corrugado. Fazer uma leve 
pressão fará a perfuração mais fácil. Não 
faça buracos muito grandes inicialmente. 
Depois, você ainda poderá aumentar um 
pouco os furos, para deixar mais luz passar; 
caso você faça furos muito grandes agora, 
você não será mais capaz de diminuí-los. 
Complete as estrelas de cada constelação, 
uma de cada vez. (Vale a pena praticar a 
perfuração em um pedaço de papelão velho 
antes de começar os modelos).

D2. Depois de ter perfurado todos os buracos, 
faça os vincos suavemente na cúpula, 
ao longo das linhas de dobra. A cúpula é 
composta por doze painéis ligados entre 
si, quando plano. Monte cuidadosamente a 
cúpula, inserindo a guia de cada painel na 
ranhura no painel adjacente (veja diagrama). 
Você deve obter uma cúpula tridimensional, 
como um hemisfério. 

D3. Vire a cúpula. Reforce a cúpula adicionando 
algumas tiras de fita adesiva entre os painéis 
(veja diagrama). Repita os passos D1-D3 
para o outro hemisfério.

D4. Selecione qual hemisfério você gostaria 
de projetar (Norte ou Sul). Selecione a 
cúpula para este hemisfério. (Existem 
códigos impressos nas guias de cada 
modelo. No modelo do hemisfério Sul os 
códigos começam com "S"; Os códigos do 
modelo hemisfério Norte começam com 
"N"). Faça buracos na tampa da cúpula 
selecionada como na etapa D1. Faça vincos 
ao longo das linhas de dobra na tampa e 
cuidadosamente arrume a tampa no formato 
desejado. Adicione fita adesiva para mantê-
la no formato. Insira as guias da tampa 
nas ranhuras existentes no hemisfério, 
certificando-se de que os números nos 
painéis coincidam. Você pode reforçar a 
cúpula terminada, adicionando fita adesiva 
por trás das guias (como no passo D3).

D5. Conecte os dois hemisférios, inserindo as abas de um hemisfério nas ranhuras do outro, com o 
seu hemisfério escolhido na parte superior. Certifique-se de combinar os números dos painéis. 
Isto vai formar uma cúpula em forma de globo, com uma abertura na base.

D6. Insira 4 pilhas 1,5 V "AA" no compartimento da bateria. Certifique-se de que os terminais da 
bateria estão posicionados corretamente. Coloque a luminária sobre uma mesa no centro de seu 
quarto. Encaixe os suportes de cúpula nos cantos da luminária. Ligue a lâmpada. Posicione a 
cúpula de projeção sobre a lâmpada de modo a que a lâmpada projete através da abertura em 
sua base. Agora apague as luzes do recinto. O projetor exibe um espetacular céu estrelado em 
seu teto e paredes. Deixe sua imaginação correr solta pelo espaço, a milhões de anos-luz da 
Terra! Embora os padrões de estrelas projetadas possam diferir do real, você poderá identificar 
as constelações usando os dois mapas estelares incluídos nas instruções. Tente aprender a 
forma e a posição das constelações, de modo que você será capaz de identificá-las no céu à 
noite.

E. CURIOSIDADES
• Um dispositivo que projeta um mapa do céu noturno é chamado de um planetário.
• Um planetário propriamente dito é uma sala em forma de cúpula com um projetor de estrelas
 no centro. Os espectadores posicionam-se para ver o mapa de céu noturno projetado no interior 

da cúpula.
• Todas as estrelas que vemos no céu à noite são a nossa galáxia, que é chamada de Via Láctea.

• Há cerca de 100 bilhões de estrelas na Via Láctea, mas mesmo em uma noite escura e limpa, 
podemos ver apenas alguns milhares delas à olho nu.

• As estrelas são bolas gigantes de gás brilhante que emitem luz e calor. Algumas são várias vezes 
maiores do que o nosso Sol.

• A estrela mais próxima de nós (além do Sol) é a Proxima Centauri. Está tão distante que sua luz 
leva mais de quatro anos para chegar até nós.

• De acordo com a União Astronômica Internacional, há 88 constelações oficiais.
• A maioria das constelações foi nomeada há milhares de anos pelos povos antigos, incluindo os 

gregos e romanos.
• Nos tempos antigos, os agricultores usavam a posição das 

constelações para dizer em que época do ano estavam, para que 
pudessem plantar e colher as safras no momento certo. 

• As constelações não são grupos de estrelas que estão 
próximas umas das outras. As estrelas somente aparecem 
na mesma área do céu, quando vistas a partir da Terra. 

• Os astrônomos usam as constelações como uma forma 
de se orientar no céu à noite, de modo que possam 
encontrar as estrelas e outros objetos espaciais em 
que estejam interessados.

• Diferentes constelações são visíveis no céu à noite em 
diferentes épocas do ano. Por exemplo, no hemisfério 
Norte, Orion está sempre visível no céu noturno no 
inverno.

• Os signos do Zodíaco são as constelações através das 
quais o Sol parece se mover conforme o ano passa.
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BOÖTES LEO
PERGUNTAS E COMENTÁRIOS
Nosso propósito é ter você como cliente e sua satisfação com este produto é importante para 
nós. Caso você tenha quaisquer comentários ou perguntas, ou se você encontrar alguma 
parte deste kit faltando ou defeituosa, não hesite em contatar o nosso distribuidor no seu país. 
Produzido por 4M Industrial Development Limited – Hong Kong. Importado e distribuído no Brasil 
por: Kosmika Brinquedos e-mail: sac@kosmika.com.br / www.kosmika.com.br

© 2009 4M Industrial Development Limited.

ATENÇÃO:
Este brinquedo contem partes pequenas que 
podem ser engolidas.
Não recomendado para crianças menores de 3 anos

ANDROMEDA


