
DINOMAX™
ZDALNIE STEROWANY DINOZAUR

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

• Za pomocą dołączonego śrubokręta odkręć śrubę na korpusie dinozaura - w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara.

• Włóż 4 baterie AAA do dołączonego uchwytu na baterie i włóż wszystko do korpusu zabawki.

• Załóż pokrywę i dokręć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara za pomocą śrubokręta.
• Przykręć śrubokrętem lewe i prawe ramię dinozaura i przymocuj ogon.

• Odkręć śrubę na pilocie za pomocą śrubokręta - w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
• Włóż 2 baterie AAA i przykręć śrubę z powrotem - zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
• Włącz przycisk „ON“ na ciele dinozaura.

• Aktywuj pilota zdalnego sterowania poprzez naciśnięcie przycisku  
• Po naciśnięciu przycisku  dinozaur ryczy      
                   porusza się do przodu i do tyłu      oraz swobodnie przemieszcza się po pokoju.
• Naciśnij,      aby wyłączyć pilota.



ZESTAW ZAWIERA

• 1x zdalnie sterowany dinozaur DINOMAX™,
• 1x pilot,
• 1x śrubokręt do montażu baterii.

   UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo i jakość produktów dostępnych w naszych sklepach są najważniejsze. 
. Sprzedawane przez nas produkty muszą spełniać określone wymogi bezpieczeństwa i nie mogą w żaden sposób 
zagrażać bezpieczeństwu lub zdrowiu użytkowników lub innych osób podczas użytkowania. Zalecany wiek dziecka dla 
każdego produktu został uzyskany od importera, dystrybutora, producenta lub przedstawiciela produktu. Konkretny 
zalecany wiek dziecka do stosowania danego produktu jest określany przez producenta w oparciu o obowiązujące 
przepisy i prawa, rozwój sensoryczny, motoryczny i umysłowy dziecka oraz względne ograniczenia stosowania. Podany 
zalecany wiek i/lub obciążenie powinny być wskazówką przed zakupem produktu. Wybierając produkt, weź pod uwagę 
okoliczności i umiejętności dziecka oraz obszary mocnych i słabych stron i wykorzystaj to, aby znaleźć produkt, który 
będzie stymulował rozwój dziecka w każdym obszarze. Podczas korzystania z produktu należy przestrzegać zaleceń i 
wskazówek, instrukcji producenta dotyczących bezpiecznego i prawidłowego użytkowania produktu oraz poniższych 
OSTRZEŻEŃ i UWAG DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA. 

1. Zabawki i produkty nieprzeznaczone do użytku przez dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy 
Należy pamiętać, że niektóre zabawki i produkty mogą być niebezpieczne dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia, dlatego 
produkty te opatrzone są jednym z poniższych ostrzeżeń:

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy. 

OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Ostrzeżenie w postaci poniższej grafiki: 



Ostrzeżeniu temu towarzyszy wyjaśnienie konkretnego zagrożenia, które wymaga tego środka ostrożności. Punkt ten 
nie ma zastosowania do zabawek i artykułów, które ze względu na swoją funkcję, wymiary, cechy charakterystyczne lub 
inne uzasadnione przyczyny są w sposób oczywisty nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia.

OSTRZEŻENIE! Użytkować tylko pod nadzorem osób dorosłych. Niebezpieczeństwo uduszenia.
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

2. Zabawki do spędzania wolnego czasu
Termin „zabawka rekreacyjna” oznacza zabawkę przeznaczoną do użytku domowego, w której konstrukcja nośna pozo-
staje nieruchoma podczas wykonywania czynności, a zabawka jest zaprojektowana tak, aby umożliwić dzieciom wyko-
nywanie którejkolwiek z następujących czynności: skakanie, wspinanie się, huśtanie, zjeżdżanie, kołysanie, obracanie się, 
pełzanie, raczkowanie lub dowolną kombinację tych czynności. Na zabawkach rekreacyjnych umieszcza się następujące 
ostrzeżenie: 

OSTRZEŻENIE! Tylko do użytku domowego. 

Do zabawek rekreacyjnych przymocowanych do ramy, a także w razie potrzeby do innych zabawek rekreacyjnych, 
dołączone są instrukcje ostrzegające o konieczności sprawdzania i konserwacji głównych części produktu (sprężyn, ele-
mentów złącznych, wsporników) w określonych odstępach czasu oraz wskazujące na możliwość wystąpienia upadków 
lub wywrócenia się zabawki, jeżeli takie kontrole nie są przeprowadzane (np. Przed każdym użyciem należy sprawdzić 
stan produktu (montaż, zabezpieczenia, części z tworzywa sztucznego i części elektryczne). Regularnie sprawdzać 
elementy bezpieczeństwa i podstawowe i w razie potrzeby dociągnąć lub ponownie zamocować. W przypadku stwier-
dzenia usterki nie należy używać produktu, dopóki nie zostanie on naprawiony. Niezastosowanie się do instrukcji może 
spowodować upadek, przewrócenie się produktu lub inne jego uszkodzenie) Do produktu musi być również dołączona 
instrukcja prawidłowego montażu zabawki, która wskazuje, które części mogą być niebezpieczne w przypadku niepra-
widłowego montażu. Należy również podać szczegółowe informacje dotyczące odpowiedniej powierzchni, na której ma 
być umieszczona zabawka. 

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
• Nie używać zabawki w pobliżu zwierząt domowych, ludzi, samochodów, drzew, budynków, przewodów napo-

wietrznych, otwartych płomieni lub przedmiotów łatwopalnych, przewodów elektrycznych o wysokim napięciu, 
wanien, kabin prysznicowych, bidetów, basenów, zlewów lub innych miejsc w pobliżu bieżącej wody.

• Wyłącz zabawkę po użyciu i nie przechowuj jej w pobliżu światła słonecznego lub ciepła.
• Używaj tylko części zawartych w zestawie.
• Nie należy moczyć zabawki w wodzie.
• Nie używaj drażniących środków czyszczących.

Właściwe usuwanie odpadów
Przekreślony symbol pojemnika na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że taki produkt nie powinien być 
traktowany jako odpad z gospodarstwa domowego zgodnie z prawem UE. Dbając o prawidłową utylizację produktu, 
zapobiegniesz ewentualnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które w przeciwnym razie byłyby 
spowodowane niewłaściwym postępowaniem z tym produktem. Recykling materiałów pomaga chronić przyrodę i zaso-
by naturalne. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się 
z odpowiednimi władzami, centrum utylizacji odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt. Deklara-
cja producenta, że produkt jest zgodny z wymaganiami obowiązujących dyrektyw UE.     

Nazwa produktu: DINOMAX, zdalnie sterowany dinozaur
Model: 3706
Producent: Shantou Jinya Toys Technology Co., Ltd.
Adres producenta: No. 7, Lane 4, South Building Road, Daitou Village, Nanmei Road, Xinan Town, 
Chenghai District, Shantou City
Importer: Megasplet d.o.o., Gmajna 7, 1236 Trzin, Slovenia


