
DINOMAX™
DINOZAUR CU TELECOMANDĂ

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

• Folosiți șurubelnița inclusă pentru a deșuruba șurubul de pe corpul dinozaurului - în sens invers acelor de ceasor-
nic.

• Nserați 4 baterii AAA în suportul pentru baterii și apoi inserați-l în corpul jucăriei.

• Instalați capacul și utilizați șurubelnița pentru a strânge șurubul în sensul acelor de ceas.
• Cu ajutorul șurubelniței montați brațul stâng și drept al dinozaurului și fixați coada.

• Folosiți șurubelnița pentru a deșuruba șurubul telecomenzii - în sens invers acelor de ceas.
• Introduceți 2 baterii AAA și strângeți șurubul înapoi - rotiți șurubul în sensul acelor de ceas.
• Aprindeți butonul „ON” de pe corpul dinozaurului.

• Activați telecomanda apăsând butonul.  
• Acționând butonul       dinozaurul începe să răcnească,   
                 să se miște înainte și înapoi și       să se miște liber prin cameră.
• Opriți telecomanda apăsând  .



SETUL INCLUDE

• 1x dinozaur ghidat DINOMAX™,
• 1x telecomandă de acționare,
• 1x șurubelniță pentru baterii

   INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ȘI AVERTISMENTĂRI

Siguranța și calitatea produselor disponibile în magazinele noastre sunt pe primul loc.  
Produsele pe care le vindem trebuie să îndeplinească anumite cerințe de siguranță și nu trebuie în niciun caz să pună în 
pericol siguranța sau sănătatea utilizatorilor și a altora în timpul utilizării. Vârsta recomandată indicată a copilului pentru 
produsul individual a fost obținută de companie de la importator, distribuitor, producător sau reprezentant al produsu-
lui. Vârsta specifică recomandată a unui copil pentru utilizarea unui produs individual este determinată de producător 
pe baza reglementărilor și legilor aplicabile, a dezvoltării senzoriale, motorii și mentale a copilului și a limitărilor relative 
în utilizare. Vârsta și/sau sarcina recomandată indicată ar trebui să vă fie ghid înainte de a cumpăra produsul. Atunci când 
alegeți un produs, țineți cont de circumstanțele și aptitudinile copilului și de zonele sale puternice și slabe și, pe baza 
acestuia, găsiți un produs care să stimuleze dezvoltarea copilului în fiecare zonă. Când utilizați produsul, urmați reco-
mandările și instrucțiunile, instrucțiunile producătorului pentru utilizarea în siguranță și corectă a produsului și următoa-
rele AVERTIZĂRI și INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ. 

1. Jucării și produse care nu sunt destinate utilizării de către copiii sub 36 de luni
Rețineți că unele jucării și produse pot fi periculoase pentru copiii sub 36 de luni, așa că aceste produse poartă unul 
dintre următoarele avertismente:

AVERTIZARE! Nu este potrivit pentru copiii sub 36 de luni.

AVERTIZARE! Nu este potrivit pentru copiii sub trei ani.

Avertisment sub forma următoarei imagini grafice: 



Acest avertisment este însoțit de o explicație a pericolului specific care necesită această precauție. Acest punct nu se 
aplică jucăriilor și produselor care, datorită funcției, dimensiunilor, caracteristicilor, proprietăților sau altor motive înte-
meiate, sunt în mod evident nepotrivite copiilor sub 36 de luni.

AVERTIZARE! A se folosi sub supravegherea unui adult. Pericol de sufocare.

2. Jucării pentru activități de agrement
Mențiunea „jucărie pentru activități de agrement” înseamnă o jucărie pentru uz casnic în care structura de susținere ră-
mâne staționară în timpul activității și jucăria este destinată să permită copiilor să efectueze oricare dintre următoarele 
activități: sărituri, cățărare, balansare, alunecare, rotire sau orice combinație a activităților menționate mai sus. Jucăriile 
de agrement poartă următorul avertisment:

AVERTIZARE! Doar pentru uz casnic.

Jucăriile de agrement atașate de cadru și, dacă este necesar, alte jucării de agrement sunt însoțite de instrucțiuni care 
subliniază necesitatea verificării și întreținerii principalelor părți ale produsului (arcuri, elemente de fixare, suporturi) la 
anumite intervale și subliniază faptul că căderile sau răsturnările pot apărea dacă nu se efectuează astfel de verificări (de 
exemplu, înainte de fiecare utilizare a produsului, verificați starea acestuia (asamblare, protecție, piese din plastic și/sau 
piese electrice). Verificați în mod regulat elementele de siguranță și de bază și strângeți-le sau fixați-le dacă este nece-
sar (dacă descoperiți o defecțiune, nu utilizați produsul până când nu este reparat. Nerespectarea instrucțiunilor poate 
cauza căderea, răsturnarea produsului sau alte daune.) neasamblat corect. De asemenea, trebuie furnizate informații 
specifice cu privire la suprafața adecvată pe care urmează să fie amplasată jucăria.

Avertismente de siguranță
• Nu utilizați jucăria lângă animale de companie, oameni, mașini, copaci, clădiri, fire aeriene, flăcări deschise sau 

obiecte inflamabile, cabluri electrice de înaltă tensiune, căzi de baie, cabine de duș, bideuri, piscine, chiuvete sau alte 
locuri lângă apă curentă .

• Opriți jucăria după utilizare și nu o depozitați la lumina soarelui sau căldură.
• Folosiți numai piesele incluse în set.
• Nu scufundați jucăria în apă.
• Nu utilizați agenți de curățare iritanți.

Eliminarea corectă a deșeurilor
Simbolul coșului de gunoi tăiat pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că un astfel de produs nu trebuie con-
siderat deșeu menajer conform UE. Dacă aruncați produsul în mod corect, veți preveni posibilele consecințe negative 
asupra mediului și sănătății umane care altfel ar fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a acestui produs. Reci-
clarea materialelor ajută la protejarea naturii și a resurselor naturale. Pentru informații mai detaliate despre reciclarea 
acestui produs, vă rugăm să contactați serviciile relevante, centrul dvs. de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul 
de unde ați achiziționat produsul. Declarația producătorului conform căreia produsul îndeplinește cerințele directivelor 
UE aplicabile.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nume produs: DINOMAX, dinozaur cu telecomandă
Model: 3706
Proizvajalec: Shantou Jinya Toys Technology Co., Ltd.
Adresa producătorului: No. 7, Lane 4, South Building Road, Daitou Village, Nanmei Road, Xinan 
Town, Chenghai District, Shantou City
Distribuitor: Megasplet d.o.o., Gmajna 7, 1236 Trzin, Slovenia


