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Wyciągnij listek papieru- uaktywnia baterie. 

1. 1 x przycisk: tryb pokazu slajdów – 2 x przycisk: tryb lampki nocnej i lampki zwykłej – 3 x 

przycisk: wyłączanie 

2a. włożyć krążek respektując kierunek (dziubkiem w dół). 

 b. pokręć obręczą, tak by ustawić ostrość. 

 c. przekręć krążek, żeby przejść na kolejny obrazek. 

UWAGA: Niebezpieczeństwo uduszenia. 
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Rekordy zwierzęce: 

Struś afrykański: największy ptak (2,75m) 

Najcięższe zwierzę na Ziemi: słoń z sawanny (7 ton) 

Najwyższe zwierzę: żyrafa (wysokość 5,50m) 

Najcięższe zwierzę: wieloryb niebieski (110 ton) 

Najszybszy lot nurkujący: sokół wędrowny (270 km/godz.= 167 mil/godz.) 

Najszybszy bieg: gepard (115km/godz.= 71 mil/godz.) 

Najwolniejsze zwierzę: leniwiec 0,6 km/godz.= 0,3 mile/godz.) 

Najdłużej żyjące zwierzę: gwieździsty żółw (188 lat) 
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Dolina dinozaurów: 

Stegozaur: posiadał charakterystyczne płyty na grzbiecie. Roślinożerny, długość 9 m. 

Dilofozaur: drapieżnik. Na głowie miał parę podłużnych, płytowatego kształtu grzebieni.         

Długość 6 m. 

Brachiozaur : roślinożerne, mogły zjeść do 1500 kg/dzień. Długość 25 m. 

Tyranozaur: drapieżnik, posiadał szeroką szczękę z 60 zębami. Długość: 12 m. 

Triceratops: roślinożerny, do obrony używał pierścienia wokół szyi i rogów. Długość 9 m. 

Utahraptor:  drapieżnik, polował w stadzie, na większe od siebie zwierzęta. Długość 7 m. 

Spinozaur: drapieżnik, żywił się prehistorycznymi rybami. Długość 17 m. 



Apatozaur: roślinożerny, miał długą szyję, żył w Ameryce. Długość 20 m. 
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1969: Buzz Aldrin, drugi człowiek, który stanął na Księżycu. 

1972: Eugene Cernan, niedaleko pojazdy księżycowego z Apollo 17. 

1972: Eugene Cernan, niedaleko pojazdy księżycowego z Apollo 17. 

2008: Richard Linnehan, na ramieniu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 

1984: Bruce McCandless, wypróbowuje plecak z napędem. 

1971: fotomontaż Ziemi widzianej z księżycowego pojazdu z Apollo 15. 

2006: R. Curbeam i C. Fuglesang, 400 km od Ziemi. 

2014: selfi Barry Wilmore w trakcie jednego z wyjść w przestrzeń kosmiczną. 
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W zestawie dołączone 3 baterie LR44- Baterie nieprzeznaczone do ładowania nie powinny być 

ładowane. Akumulatory powinny być wyjęte z zabawki przed ładowaniem.. Akumulatory powinny 

być ładowane tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Akumulatory i baterie nie powinny być mieszane 

między sobą. Jedynie baterie, czy akumulatory zalecane przez producenta, mogą być używane. Baterie 

i akumulatory powinny być włożone respektując biegunowość. Wyczerpane baterie, czy akumulatory 

powinny być wyjęte z zabawki. Końcówki baterii, czy akumulatora nie powinny być narażone na 

spięcie. W razie nieużytkowania przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, czy akumulator z zabawki. 

Artykuły elektryczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami. Prosimy o odniesienie 

zużytych artykułów elektrycznych do profesjonalnego punktu odbioru. Prosimy o kontakt ze 

sprzedawcą lub instytucjami lokalnymi, celem uzyskania informacji na temat recyklingu 

sprzedawanych artykułów. Na koniec żywotności baterii, należy zadbać, by trafiła do specjalnych, do 

tego przeznaczonych zbiorników, by chronić środowisko. 

 

 

 


