
Kokios yra Lü konfigūracijos?
Lü ÜNO konfigūracija yra viena interaktyvi 
vaizdo projekcija ant sienos, garso ir šviesos 
modulis. Lü ÜNO sudėtis: pagrindinis „Heart“ 
modulis, projektoriaus modulis, apšvietimo ir 
garso modulis, kameros modulis, kamuoliai, 
sistemos bei projektoriaus valdymo pultai, 
priedai. Taip pat šiuo metu į sistemos sudėtį 
įeina ant galvos dedamas bevielis dinaminis 
mikrofonas.

Lü DÜO konfigūracija yra sudaryta iš dviejų 
ÜNO konfigūracijos komplektų, sumontuotų 
ant dviejų priešpriešinių sienų. Lü DÜO 
sistema leidžia džiaugtis komandiniais 
žaidimais didesnėje erdvėje. Lü DÜO 
susideda iš dviejų Lü ÜNO sistemos 
komplektacijų. 

Lü MOBILE yra mobilus ÜNO interaktyvios 
žaidimų aikštelės komplektas. Puikiai tinka, 
kai norima keisti sistemos buvimo vietą, arba 
kai nėra galimybės stacionariai sumontuoti 
sistemos, arba netgi nuomos kompanijoms, 
dirbančioms su tokio pobūdžio įranga. Lü 
MOBILE sistemos sudėtis: pagrindinis 
modulis, pakėlimo bokštelis, apsauginių 
detalių rinkinys, apšvietimo įranga ir 
garsiakalbiai su laikikliais, kamuoliai, 
sistemos bei projektoriaus valdymo pultai.

Lü PRISIDEDA PRIE VISAPUSIŠKIO VAIKO UGDYMO

Fizinio aktyvumo gerinimas
Mūsų siūlomi video žaidimai, pateikti ant didelių ekranų, 
interaktyvus apšvietimas bei galingas įgarsinimas, 
žaidėjams dovanoja įtraukiančią patirtį, leidžiančią 
pamiršti apie tai, kad jie, žaisdami, intensyviai juda.

Socialinis-emocinis ugdymas
Lü interaktyvūs žaidimai padeda ugdyti pasitikėjimą 
savimi, savivertę, kuria ir sustiprina tarpasmeninius 
įgūdžius, sumažina įtampą. Visa tai yra svarbu vaikui, 
žengiančiam į šiandieninį pasaulį.

Aktyvus mokymasis
Kodėl yra manoma, kad mokytis matematikos, užsienio 
kalbų ar kitų disciplinų yra įmanoma, esant klasėje, sėdint 
už mokyklos suolo? Lü sujungia interaktyvų mokymąsi ir 
pedagoginius žaidimus. Tokiu būdu, interaktyvios žaidimų 
aikštelės kūrėjai padeda mokytojams ir mokiniams kurti 
naują požiūrį į mokymosi procesą, kur vienu metu yra 
lavinama daugybė gebėjimų. Ir tai puikiai veikia!

www.play-lu.com

Kas yra Lü?
Lü – išmani erdvė, reaguojanti į joje esančių žmonių elgesį ir sąveiką realiu laiku.

Lü sistema sudaryta iš  pagrindinio modulio, projektoriaus, 3D kameros su 
judesio davikliu, šviesos ir garso modulių bei kamuolių, kurie visi kartu sukuria 
magišką, užburiančią atmosferą. 

Lü nuolatos kuria naujus žaidimus, veiklas, paremtus mokymo programa. Šio 
metu jų yra virš 30. Įsigijus sistemą, jūs įgyjate teisę naudotis visais tuo metu 
integruotais žaidimais bei galimybę žaisti naujus, per sekančius 12 mėnesių po 
sistemos įdiegimo dienos išleistus žaidimus. Žaidimų aprašymai bei detalės yra 
pateiktos www.play-lu.com/applications . 

Lü sukūrė Lü Community platformą, kuri yra visiškai nemokama, atvira, online, 
suteikianti galimybę mokytojams bei kitiems platformos vartotojams kurti bei 
dalintis mokymosi medžiaga tarpusavyje. Sukurtas turinys yra lengvai 
integruojamas į Lü sistemą, tad tokiu būdu Lü Community vartotojai gali 
nesunkiai savarankiškai kurti žaidimus, užduotis, bei juos išbandyti vaikų tarpe.

Lü SUTEIKIA ĮSTAIGOMS IŠSKIRTINUMO
Praktika rodo, kad švietimo ir ugdymo įstaigų aplinkoje vis dar trūksta 
inovatyvių sprendimų ir priemonių, kurios pabrėžtų įstaigų išskirtinumą. 
Lü yra puikus sprendimas tiems, kas ieško šiuolaikiškų, aktyvių bei netradicinių 
mokymo priemonių, siekiant įgyti „inovatyvios“ įstaigos statusą.

Lü SUTEIKIA VIENAI ERDVEI NERIBOTAS NAUDOJIMO GALIMYBES
Investavimas į Lü sistemą tai didžiulis patalpų vertės pakėlimas, nes patalpas 
galima lengvai transformuoti ir sėkmingai naudoti įvairiausiems tikslams. 
Apšvietimo sistema galės sukurti puikią vakarėlio atmosferą, o projektorių 
būtų galima naudoti filmų ar internetinio turinio demonstravimui. 

Kokiose įstaigose gali būti įdiegta Lü interaktyvi žaidimų aikštelė?
•  Švietimo ir ugdymo įstaigose;

•  Vaikų žaidimų erdvėse, vaikų kampeliuose viešbučiuose, sodybose, kavinėse,  
   sporto klubuose, kultūros centruose ir daugelyje kitų įstaigų bei įmonių;

•  Įmonėse, kurios yra orientuotos į komandos, santykių su bendradarbiais 
   formavimo svarbą.

Kokie yra Lü interaktyvios žaidimų aikštelės privalumai?

10% vaikų skiria 60 min. savojo laiko fiziniam aktyvui. 
Vidutiniškai 120 min. per dieną vaikas skiria pasyviam buvimui prie 
ekrano ir šis rodiklis nuolat auga.
Lü siūlo pakeisti šią gąsdinančią statistiką! 
Lü žaidėjai, tapdami fiziškai aktyvesni, stipresni, gali pasiekti geresnius 
mokymosi rezultatus bei lengviau įveikti mokymosi sunkumus. 

interaktyvi 
žaidimų aikštelė 



SAVYBĖS

Naujasis interaktyvus šviesos ir garso modulis
Šviesos modulį sudaro 6 x 200 LED PAR prožektoriai, 
siekiant sukurti bendrą ploto apšvietimą su pagrindinėmis 
spalvomis, bei 2 motorizuoti LED šviestuvai, skirti 
specialiems šviesos efektams. Atnaujinto garso modulio 
galingumas siekia net 2400 W. 

Susipažinkite su NAUJUOJU 
ANTROS KARTOS Lü! 
Dar galingesniu, dar inovatyvesniu 
bei dar šiuolaikiškesniu, kuriam 
žemos lubos nuo šiol ne kliūtis!!!

Naujoji aukštos raiškos projekcinė sistema
Net 6000 liumenų WXGA raiškos projektorius 
apsauginiame korpuse, tvirtinamas prie lubų. 

Naujasis specialiai Lü sistemai sukurtas 
pagrindinis arba „Heart“ modulis, tvirtinamas 
ant projekcinės sienos viršaus. 
Naujojo pagrindinio modulio savybės: 
• Įdiegta antroji kamera su plačiakampiu objektyvu;
• Įmontuotas bevielis mikrofonas;
• balso atpažinimo įranga;
• įmontuota programinė įranga HDMI;
• lengvesnė priežiūra ir aptarnavimas;
• įmontuoti ENTTEC ir mikšeris;
• įdiegtas naujasis DELL 3080 kompiuteris. 
Nuo šiol Lü sistemos kūrėjai siūlo mokytojams belaidžio 
mikrofono, sujungto su pagrindine sistema, rinkinį. Tad, 
mokytojai bus visiškai pasiruošę suvaldyti į žaidimus 
įsijautusius vaikus didelėje erdvėje.

Naujoji, mažesnį svorį turinti 3D kamera, 
ir apdorojimas realiu laiku
3D kamera tvirtinama prie lubų. Dėka jos įvyksta 
stebuklas, nes būtent kamera užfiksuoja kamuolio 
trajektoriją ant sienos realiu laiku. 

Pasirenkamos funkcijos
Lü sistemų naudotojai turi galimybę įsigyti papildomai 
įvairius priedus: turinį, palaikymą, garantijas. 

Vienintelis ir oficialus Lü interaktyvios 
žaidimų aikštelės distributorius Lietuvoje. 

UAB „Muzikos ekspresas“
Laisvės pr. 5,  LT-04215 Vilnius
Tel.: +370 5 240 2404
El. p.: info@mex.lt

Lü – Kanados gamintojo SAGA produktas. 
SAGA – tai nuostabi vieta, kurioje 
daugiadisciplinė, tarptautinė komanda kuria 
naujos kartos įtraukiančias patirtis, skirtas 
kultūrinėms ar viešosioms erdvėms.

www.play-lu.com
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