
DINOMAX™
ДИНОЗАВЪР С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

• Използвайте включената отвертка, за да развиете винта на тялото на динозавъра - обратно на 
часовниковата стрелка.

• Поставете 4 AAA батерии във включения държач за батерии и поставете всички в тялото на играчката. 

• Поставете капака и използвайте отвертка, за да затегнете винта по посока на часовниковата стрелка.
• Завийте лявата и дясната ръка на динозавъра с отвертка и прикрепете опашката.

• Използвайте отвертка, за да развиете винта на дистанционното управление - обратно на часовниковата 
стрелка.

• Поставете 2 AAA батерии и затегнете обратно винта - завъртете винта по посока на часовниковата 
стрелка.

• Светнете бутона „ON“ на тялото на динозавъра.

• Активирайте дистанционното управление, като натиснете бутона
• Натиснете динозавъра        ,за да изреве,  
                  с тези бутони се движи напред-назад, а с този се движи       свободно из стаята.
• Изключете дистанционното управление, като натиснете .



КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА

• 1x динозавър с дистанционно управление DINOMAX™,
• 1x дистанционно управление,
• 1x отвертка за инсталиране на батерията

   ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Безопасността и качеството на предлаганите в нашите магазини продукти са на първо място.
Безопасността и качеството на предлаганите в нашите магазини продукти са на първо място. Продуктите, които 
продаваме, трябва да отговарят на определени изисквания за безопасност и по никакъв начин не трябва да 
застрашават безопасността или здравето на потребителите и другите по време на употреба. Посочената препо-
ръчителна възраст на детето за отделния продукт е получена от фирмата от вносителя, дистрибутора, произво-
дителя или представителя на продукта. Конкретната препоръчителна възраст на детето за използване на отделен 
продукт се определя от производителя на базата на действащите разпоредби и закони, сетивното, двигателно и 
умствено развитие на детето и относителните ограничения при употреба. Посочената препоръчителна възраст 
и/или натоварване трябва да бъде ваш ориентир преди да закупите продукта. Когато избирате продукт, вземете 
предвид обстоятелствата и уменията на детето и неговите силни и слаби страни и въз основа на това намерете 
продукт, който ще стимулира развитието на детето във всяка област. Когато използвате продукта, следвайте пре-
поръките и инструкциите, инструкциите на производителя за безопасна и правилна употреба на продукта, както 
и следните ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

1. Играчки и продукти, които не са предназначени за деца под 36 месеца
Имайте предвид, че някои играчки и продукти може да са опасни за деца под 36 месеца, така че тези продукти 
носят едно от следните предупреждения:

ВНИМАНИЕ! Не е подходящ за деца под 36 месеца.

ВНИМАНИЕ! Не е подходящ за деца под три години.

Предупреждение под формата на следното графично изображение: 



Това предупреждение е придружено от обяснение на конкретната опасност, която налага тази предпазна мярка. 
Тази точка не се прилага за играчки и продукти, които са очевидно неподходящи за деца под 36 месеца поради 
тяхната функция, размери, характеристики, свойства или други основателни причини.

ВНИМАНИЕ! Използвайте под надзора на възрастен. Опасност от задавяне.
Моля, прочетете внимателно инструкциите преди употреба.

2. Играчки за свободното време
Обозначението „играчка за свободното време“ означава играчка за домашна употреба, при която поддържащата 
конструкция остава неподвижна по време на дейността и играчката е предназначена да позволи на децата да 
извършват някоя от следните дейности: скачане, катерене, люлеене, плъзгане, люлеене, въртене , обхождане, об-
хождане или всякаква комбинация от гореспоменатите дейности. Играчките за свободното време носят следно-
то предупреждение:

ВНИМАНИЕ! Само за домашна употреба.

Играчките за свободното време, прикрепени към рамката и, ако е необходимо, други играчки за свободното 
време са придружени от инструкции, които посочват необходимостта от проверка и поддръжка на основните 
части на продукта (пружини, крепежни елементи, опори) на определени интервали и подчертават, че падането 
или преобръщането може възникне, ако не се извършват такива проверки (напр. преди всяка употреба на проду-
кта, проверете състоянието му (сглобяване, защита, пластмасови части и/или електрически части). Проверявайте 
редовно безопасността и основните елементи и ги затегнете или затегнете, ако е необходимо (Ако откриете 
повреда, не използвайте продукта, докато не бъде поправен. Неспазването на инструкциите може да доведе до 
падане, преобръщане на продукта или да причини други повреди.) не е сглобен правилно. Трябва също така да 
бъде предоставена конкретна информация относно подходящата повърхност, върху която ще бъде поставена 
играчката.

Предупреждения за безопасност
• Не използвайте играчката в близост до домашни любимци, хора, коли, дървета, сгради, надземни провод-

ници, открит пламък или запалими предмети, електрически кабели с високо напрежение, вани, душ кабини, 
бидета, плувни басейни, мивки или други места в близост до течаща вода .

• Изключвайте играчката след употреба и не я съхранявайте близо до слънчева светлина или топлина.
• Използвайте само включените в комплекта части.
• Не потапяйте играчката във вода.
• Не използвайте дразнещи почистващи препарати.

Правилно изхвърляне на отпадъци
Символът със зачеркната кофа за боклук върху продукта или върху неговата опаковка показва, че такъв продукт 
не трябва да се счита за домашен отпадък според ЕС. Ако изхвърлите продукта правилно, ще предотвратите въз-
можни негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха били причинени от непра-
вилното боравене с този продукт. Рециклирането на материали помага за опазването на природата и природните 
ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се със съответ-
ните служби, вашия център за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта. 
Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви на ЕС.

Име на продукта: DINOMAX, динозавър с дистанционно управление
Модел: 3706
Производител: Shantou Jinya Toys Technology Co., Ltd.
Адрес на производителя: No. 7, Lane 4, South Building Road, Daitou Village, Nanmei Road, 
Xinan Town, Chenghai District, Shantou City
ВносителMegasplet d.o.o., Gmajna 7, 1236 Trzin, Slovenia


