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LABORATORUL DE ELECTRONICĂ 

6 circuite – 8 ani + 

 
CONȚINUT 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Consolă montaj 

2. Capac baterie 

3. Foaie autocolant cu simboluri 

electrice 

4. Smirghel 

5. 3 diode 

6. 16 rezistori 

7. 5 condensatori ceramici 

8. 3 condensatori electrolitici 

9. 1 circuit integrat 

10.  1 difuzor 

11.  1 întrerupător 

12.  1 bobină cu fir de cupru 

 

13. cabluri electrice 

14.  10 cubulețe montaj galbene 

15.  2 cuburi montaj mari galbene 

16.  27 de contacte metalice 

17.  1 magnet 

18.  o componentă cilindrica 

19.  1 conector baterie de 9v 

20.  3 șaibe 

21.  3 ocheți metalici 

22.  1 arc mare 

23.  2 arcuri mici 

24.  2 șuruburi mari 

25.  5 șuruburi mici 
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Ansamblurile necesită utilizarea unei șurubelnițe, aceasta nefiind inclusă în pachet. 
Vă recomandăm să cereţi ajutorul unui adult. 
 

Consola Montaj: 

1. Cu ajutorul unui marker, scrieţi numerele și literele de pe partea interioară a consolei. 
2. Introduceţi contactele metalice în cuburile de montaj galbene. 
3. Montaţi cuburile galbene în locurile special destinate pe consolă. 

Instalarea bateriei: 

4. Întoarceţi consola. Montaţi ocheţii de metal pe punctele A, B şi C. 
5. Luați conectorul bateriei. Înfășurați partea dezizolată a firului roșu în jurul unui șurub mic şi înşurubaţi-l la 

punctul B. 
6. Înfăşuraţi partea dezizolată a firului negru al conectorului și firul negru unic în jurul unui șurub mic, apoi 

înșurubați-l la punctul A. 
7. Se trece celălalt capăt al firului negru prin gaura cu numărul 6. Puneţi un şurub la punctul C. 

Întrerupătorul: 

 

Conform diagramei: Deschis/Închis 

 

8. Pe partea de sus a consolei, așezați întrerupătorul între B și C. 
9. Pe partea interioară a consolei se montează un arc. 
10. Apoi puneţi o şaibă. 
11. Înfăşuraţi firul roşu unic în jurul unui şurub mare. 
12. În cele din urmă strângeţi ferm toate şuruburile. Partea dezizolată a firului roşu trebuie să se afle între şaiba şi 

capul şurubului. Introduceţi celălalt capăt al firului roşu în gaura cu numărul 2. 
13. Testaţi întrerupătorul. Şaiba trebuie să facă contactul cu şurubul de la punctul B şi cu cel de la punctul C. Când 

face contactul cu punctul B întrerupătorul este deschis. 
14. Lipiţi eticheta cu Deschis aşa cum este indicat în desen. 

Difuzorul: 

15. Montaţi difuzorul pe partea interioară a consolei şi introduceţi firele sale în găurile cu numărul 3 şi 4. 
16. Pune-ţi capacul difuzorului şi fixaţi-l cu ajutorul a 2 şuruburi mari. 

Circuitul integrat: 

17. Lipiţi etichetele cu numerele aşa cum se indică în desen. 

Avertizare! Circuitul integrat este fragil. 

18. Se pune circuitul integrat pe o suprafață plană și se apasă ușor în aşa fel încât pinii acestuia să se îndoaie spre 
interior. 

19. Poziţionaţi circuitul integrat. Există un semi-cerc pe consolă şi pe componentă, pentru a vă ajuta. Apăsaţi uşor 
pentru ca pinii componentei să intre în locul destinat. 

Odată ce circuitul integrat este montat, nu-l mai atingeţi, și cel mai important, nu-l scoateţi de la locul său. 

Terminalele: 

20. Pentru terminale aseazati un arc, o şaibă şi un şurub mic la cele 2 găuri marcate cu T. Înşurubaţi-le. Repetaţi 
operaţia şi pentru cea de a doua gaură. 

21. Lipiți etichetele T1 și T2. 
22. Folosind şmirghelul luaţi firul de cupru şi dezizolaţi 4 cm. 
23. Conectaţi-le. Apăsaţi pe şaibă şi înfăşuraţi cei 4 cm de fir dezizolat în jurul şurubului, apoi daţi drumul la şaibă. 
24. Conectaţi bateria de 9V şi aşezaţi-o în locul special destinat. 
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Bateriile se vor schimba de către un adult. A se vedea diagrama de mai sus, pentru a ști cum să eliminați și cum să 

introduceți bateriile. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie niciodată reîncărcate. Bateriile reîncărcabile trebuie să fie 

eliminate din jucărie înainte de a fi reîncărcate. Nu amestecati bateriile alcaline, standard (zinc carbon), sau reîncărcabile 

(nichel-cadmiu). Nu amestecați bateriile noi cu cele utilizate. Ar trebui să fie utilizate numai baterii de tipul recomandat 

sau de tip similar. Bateriile trebuie introduse în conformitate cu polaritatea corectă (a se vedea figura). Scoateți bateriile 

din jucărie atunci când se stochează, pentru o perioadă îndelungată de timp, sau dacă bateriile sunt epuizate.  Terminalele 

de aprovizionare nu trebuie să fie scurtcircuitate. 

Componente Electrice: 

Diodele                                                   

Diodele permit trecerea curentului electric într-o singură direcţie.  
Asiguraţi-vă că acestea sunt conectate corect. Pentru a fi siguri, uitați-vă la cercul negru (numit catod). 
 

Condensatorii Chimici                

Aceştia au un pol + (cu un pin mai lung) şi un pol - (marcat cu o linie neagră). 

 

 

Condensatorii Ceramici  

Aceştia au forma aplatizată şi pot fi conectaţi neţinând cont de polaritatea pinilor. Marcajele şi echivalentul 
acestora sunt prezentate mai jos. 

 

 

 

 

Rezistorii 

Rezistorii pot fi conectați neţinând cont de direcţie. Unitatea de măsură pentru acestea este Ohm (Ω). Acestea au 
inscripţionat un anumit cod al culorilor cu ajutorul căruia pot fi identificaţi. Acest cod se citeşte de la stânga la dreapta. 

25. Primul şi al doilea cerc reprezintă numere peste zero. Al treilea cerc reprezintă numărul de zerouri pe care le vom 
adăuga. Al patrulea cerc reprezintă acurateţea valorii (nu o vom folosii). 

26. Utilizaţi autocolante cu valoarea specifică pentru a marca componentele pe care le scoateţi din ambalajul de 
carton. Lipiţi-le pe componentele dumneavoastră. 

27. Urmăriţi cu atenţie aceasta diagramă a consolei asamblate. Firele albastre corespund difuzorului. Firul negru şi cel 
roşu corespund bateriei. Asiguraţi-vă ca întrerupătorul să fie pe poziţia (închis) în timpul asamblării. 

 

Fiecare circuit este prezentat în câte 3 imagini: 

1. Componentele pe care le veţi utiliza la realizarea montajului. 

2. Conexiunile trebuie realizate utilizând firele verzi, firele albastre (difuzor), firele roșii și negre (baterie) și firele portocalii 
(sârmă de cupru). 

3. Consolele cu toate componentele (diode, rezistențe și condensatori incluși). 
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1. Alarma 

1A.  Realizaţi conexiunea după cum vă este arătat. 

1B.  Luaţi 2 bucăţi de (sârmă) conductor de cupru şi folosind şmirghelul dezizolaţi capetele acestora. Conectaţi cele 2 fire 
la bornele T1 şi T2 şi apoi aşezaţi-le pe mânerul uşii dormitorului. Cele 2 fire trebuie să facă contact. Setaţi întrerupătorul 
pe poziţia (Deschis) şi aşteptaţi un intrus să ajungă. 

De îndată ce cineva deschide uşa, firul se va întrerupe. Acesta va activa oscilatorul care este amplificat de difuzor. Alarma 
sună şi vă avertizează în legătură cu vizitatorul necunoscut. 

2. Orga 

2A.  Realizaţi conexiunea după cum vă este arătat. 

2B.  Luați două bucăți de fir de cupru de aproximativ 10 cm lungime. Dezizolaţi capetele folosind şmirghelul, apoi conectați-
le la bornele T1 și T2. 

2C.  Puneţi celelalte capete ale firelor pe o foaie de hârtie fără a le permite să se atingă. 

2D.  Atingeţi ambele capete ale firelor cu degetul şi ascultați ce se întâmplă. Apăsaţi puternic sau mai finuţ. 

2E.  Ţineţi-vă de mâini cu mai mulţi prieteni. Primul din linie va ţine în mână primul fir iar ultima persoană îl va ţine pe cel 
de-al doilea. 

Suntem cu toţii organisme umane. Corpurile noastre conduc electricitatea și acest lucru produce diferite sunete. Uimitor, 
nu? 

.3. Sirena 

3A.  Realizaţi conexiunea după cum vă este arătat. 

3B.  Setaţi întrerupătorul pe poziţia (Deschis) pentru a activa sirena. 

3C.  Înlocuiţi rezistorul de 240 kΩ cu un rezistor de 330 kΩ. Sunetul se va schimba! 

Rezistorul determină sunetul prin schimbarea tensiunii de funcționare a energiei electrice prin circuit. 

4. Efecte Sonore 

4A.  Realizaţi conexiunea după cum vă este arătat. 

4B.  Setaţi întrerupătorul pe poziţia (Deschis). Luaţi o bucată de fir de cupru de aprox. 4 cm, dezizolaţi capetele folosind 
şmirghelul şi conectaţi-le la bornele T1 şi T2. Ascultaţi sunetul. 

4C.  Aşteptaţi 1 minut sau 2, apoi deconectaţi firul de la borna T1. Tonalitatea sunetului se va schimba. 

Puteţi încerca să faceţi contactul bornelor T1 şi T2 folosind şi alte obiecte cum ar fi o agrafă de hârtie. Difuzorul va produce 
un sunet diferit. 

5. Alarma de Incendiu 

5A.  Realizaţi conexiunea după cum vă este arătat. 

5B.  Luaţi două bucăţi de fir de cupru de aprox. 10 cm. Dezizolaţi capetele firelor folosind şmirghelul. Conectaţi capetele 
firelor la bornele T1 şi T2. 

5C.  Conectați celelalte capete la o diodă 1N4148. Asigurați-vă că o conectați în mod corect. Așezați ansamblul pe o farfurie. 

5D.  Setaţi întrerupătorul pe poziţia (Deschis). Rugaţi un adult să aprindă un chibrit şi să încălzească catodul diodei. 
Ascultaţi sunetul produs de alarma dumneavoastră de incendiu. 

Sugestie: dacă alarma sună înainte să aprindeţi chibritul, înlocuiţi rezistorul de 4.7 kΩ cu un rezistor de 10 kΩ. 
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6. Radioul 

6A.  Folosind şmirghelul dezizolaţi primii 6 cm din firul de cupru. Derulaţi firul de cupru aprox. 17cm apoi faceţi un nod. 
Puneţi nodul format pe unul dintre picioarele piesei cilindrice. 

6B.  Înfăşuraţi firul în jurul piesei cilindrice. Înfăşuraţi-l în sensul acelor de ceasornic începând de jos în sus. Straturile de 
fir de cupru nu trebuie să se suprapună. 

6C.  Înfăşuraţi firul de cupru în jurul piesei cilindrice de 51 de ori. 

6D.  Faceţi un nod chiar în partea de sus. 

6E.  În continuare, tot în sensul acelor de ceasornic, înfăşuraţi de 51 de ori firul de cupru de data aceasta în jos peste 
înfăşurările anterioare. 

6F.  Faceţi un nod la bază. 

6G.  Măsuraţi şi tăiaţi o bucată de fir de cupru de 17 cm iar apoi dezizolaţi primii 6 cm ai firului folosind şmirghelul. 

6H.  Împăturiţi 3 cm ai firului la fiecare dintre cele 2 capete  pentru a-l face mai rezistent. 

6I.  Puneti bobina astfel obţinută pe consolă. 

6J.  Împăturiţi o bucată de hârtie pentru a obţine o mică minge şi plasaţi-o în interiorul bobinei. Puneţi magnetul în 
interiorul bobinei. 

Magnetul va permite găsirea de posturi radio prin mişcarea acestuia în sus şi în jos. 

6K. Realizaţi conexiunea după cum vă este arătat. 

6L.  Creați electrodul de pământ (sau cu împământare). Luaţi un  fir de cupru de aproximativ 30 cm lungime. Dezizolaţi 
capetele. Conectați-le la cubul galben F. Înfăşuraţi celălalt capăt în jurul unei conducte de apă, un robinet sau un radiator. 

6M.  Luaţi tot firul de cupru care v-a rămas. Dezizolaţi capetele. Conectaţi capătul firului la cubul F. Pentru a face antena 
întindeţi firul de la o fereastră undeva în sus. Sau întindeţi firul de-a lungul unui zid lângă o fereastră. 

Radioul dumneavoastră este gata.Acesta poate să recepţioneze unde lungi între 600 şi 1400 khz.  

Trebuie să aveţi răbdare şi să nu vă grăbiţi în procesul de căutare al posturilor radio. 

Puteţi de asemenea să recepţionaţi şi posturi de radio în limbi străine. 

Avertismente! 
 

        
 

 
Este necesară o baterie de 9V (6LR61), care nu este inclusă. Bateriile trebuiesc schimbate de către un adult. 
Bateriile sunt clasificate ca WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) şi ar trebui aruncate în siguranţă, când nu 
mai sunt necesare. 
 

Pentru copiii mai 
mari de 8 ani!

Nu este potrivit pentru copiii mai mici de 
36 de luni, datorita părților mici conținute, 

care pot fi înghițite!
Pericol de sufocare!

Culorile si 
conținutul pot 

varia ușor de la o 
jucărie la alta!       

Vă rugăm sa citiți cu atenție si să respectați instrucțiunile de utilizare şi siguranță! 

Nerespectarea avertismentelor, instrucțiunilor si recomandărilor de siguranță poate cauza diverse pericole. 

A se utiliza sub supravegherea unui adult. 

 

 


