
DINOMAX™
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

• Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε τη βίδα στο σώμα του δεινοσαύρου - 
αριστερόστροφα.

• Τοποθετήστε 4 μπαταρίες ΑΑA στην παρεχόμενη θήκη μπαταριών και τοποθετήστε τα πάντα στο σώμα του 
παιχνιδιού.

• Τοποθετήστε το κάλυμμα και χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να σφίξετε τη βίδα δεξιόστροφα.
• Βιδώστε τον αριστερό και τον δεξιό βραχίονα του δεινοσαύρου με ένα κατσαβίδι και στερεώστε την ουρά.
• 

• Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε τη βίδα στο τηλεχειριστήριο - αριστερόστροφα.
• Τοποθετήστε 2 μπαταρίες ΑΑA και σφίξτε τη βίδα προς τα πίσω - γυρίστε τη βίδα δεξιόστροφα.
• Ανάψτε το κουμπί «ON» στο σώμα του δεινοσαύρου 

• Ενεργοποιείτε το τηλεχειριστήριο πατώντας το κουμπί 
• Πιέζοντας τον δεινόσαυρο,       βρυχάται,   
                 κινείται μπρος-πίσω και      κινείται ελεύθερα στο δωμάτιο.
• Drücken auf       schalten Sie die Fernbedienung aus.



Το ΚΙΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

• 1x DINOMAX™ τηκλεχειριζόμενος δεινόσαυρος, 
• 1x τηλεχειριστήριο, 
• 1x κατσαβίδι για εγκατάσταση μπαταρίας

   ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ασφάλεια και η ποιότητα των προϊόντων που διατίθενται στα καταστήματά μας προηγούνται. 
Τα προϊόντα που πουλάμε πρέπει να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις ασφάλειας και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των χρηστών και άλλων κατά τη χρήση. Η υποδεικνυόμενη συνι-
στώμενη ηλικία του παιδιού για το μεμονωμένο προϊόν λήφθηκε από την εταιρεία από τον εισαγωγέα, τον διανο-
μέα, τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του προϊόντος. Η συγκεκριμένη συνιστώμενη ηλικία ενός παιδιού για 
τη χρήση ενός μεμονωμένου προϊόντος καθορίζεται από τον κατασκευαστή με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς 
και νόμους, την αισθητηριακή, κινητική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού και τους σχετικούς περιορισμούς χρήσης. 
Η υποδεικνυόμενη συνιστώμενη ηλικία ή/και φορτίο θα πρέπει να είναι ο οδηγός σας πριν αγοράσετε το προϊόν. 
Όταν επιλέγετε ένα προϊόν, λάβετε υπόψη τις συνθήκες και τις δεξιότητες του παιδιού και τις δυνατές και αδύναμες 
περιοχές του και με βάση αυτό βρείτε ένα προϊόν που θα τονώσει την ανάπτυξη του παιδιού σε κάθε τομέα. Όταν 
χρησιμοποιείτε το προϊόν, ακολουθήστε τις συστάσεις και τις οδηγίες, τις οδηγίες του κατασκευαστή για την ασφα-
λή και σωστή χρήση του προϊόντος και τις ακόλουθες ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

1. Παιχνίδια και προϊόντα που δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά κάτω των 36 μηνών
Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα παιχνίδια και προϊόντα μπορεί να είναι επικίνδυνα για παιδιά κάτω των 36 μηνών, επο-
μένως αυτά τα προϊόντα φέρουν μία από τις ακόλουθες προειδοποιήσεις:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των τριών ετών.

Προειδοποίηση με τη μορφή της παρακάτω γραφικής εικόνας: 



Αυτή η προειδοποίηση συνοδεύεται από μια επεξήγηση του συγκεκριμένου κινδύνου που απαιτεί αυτή την προφύ-
λαξη. Αυτό το σημείο δεν ισχύει για παιχνίδια και προϊόντα που είναι σαφώς ακατάλληλα για παιδιά κάτω των 36 
μηνών λόγω της λειτουργίας, των διαστάσεων, των χαρακτηριστικών, των ιδιοτήτων τους ή για άλλους βάσιμους 
λόγους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χρήση υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Κίνδυνος πνιγμού.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση.

2. Παιχνίδια για ψυχαγωγικές δραστηριότητες
Η ένδειξη “παιχνίδι δραστηριοτήτων αναψυχής” σημαίνει ένα παιχνίδι για οικιακή χρήση στο οποίο η δομή στήρι-
ξης παραμένει ακίνητη κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και το παιχνίδι προορίζεται να επιτρέψει στα παιδιά 
να εκτελέσουν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες: άλμα, αναρρίχηση, αιώρηση, ολίσθηση, αιώρηση, 
περιστροφή , ανίχνευση, ανίχνευση ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων. Τα 
παιχνίδια αναψυχής φέρουν την ακόλουθη προειδοποίηση:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μόνο για οικιακή χρήση.

Τα παιχνίδια αναψυχής που είναι προσαρτημένα στο πλαίσιο και, εάν χρειάζεται, άλλα παιχνίδια αναψυχής συνοδεύ-
ονται από οδηγίες που επισημαίνουν την ανάγκη ελέγχου και συντήρησης των κύριων εξαρτημάτων του προϊόντος 
(ελατήρια, συνδετήρες, στηρίγματα) σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και τονίζουν ότι ενδέχεται να πέσουν ή 
να ανατραπούν προκύψουν εάν δεν πραγματοποιηθούν τέτοιοι έλεγχοι (π.χ. πριν από κάθε χρήση του προϊόντος, 
ελέγχετε την κατάστασή του (συναρμολόγηση, προστασία, πλαστικά μέρη και ή ηλεκτρικά μέρη). Ελέγχετε τακτικά 
την ασφάλεια και τα βασικά στοιχεία και ξανασφίξτε ή στερεώστε τα εάν είναι απαραίτητο (Εάν ανακαλύψετε είναι 
σφάλμα, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι να επισκευαστεί. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
πτώση του προϊόντος, ανατροπή ή άλλη ζημιά.) δεν έχει συναρμολογηθεί σωστά. Πρέπει επίσης να παρέχονται 
ειδικές πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη επιφάνεια στην οποία θα τοποθετηθεί το παιχνίδι.

Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια
• Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι κοντά σε κατοικίδια ζώα, ανθρώπους, αυτοκίνητα, δέντρα, κτίρια, εναέρια 

καλώδια, ανοιχτές φλόγες ή εύφλεκτα αντικείμενα, ηλεκτρικές καλωδιώσεις υψηλής τάσης, μπανιέρες, πάγκους 
ντους, μπιντέ, πισίνες, νεροχύτες ή άλλους χώρους κοντά σε τρεχούμενο νερό.

• Απενεργοποιήστε το παιχνίδι μετά τη χρήση και μην το αποθηκεύετε κοντά στο ηλιακό φως ή τη ζέστη.
• Χρησιμοποιήστε μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται στο σετ.
• Μην βυθίζετε το παιχνίδι σε νερό.
• Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά.

Σωστή διάθεση απορριμμάτων
Η σωστή τοποθέτηση του “σύμβολο διασταυρούμενου κάδου” στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι 
ένα τέτοιο προϊόν δεν πρέπει να θεωρείται οικιακό απόβλητο σε ολόκληρη την ΕΕ. Εάν φροντίσετε για τη σωστή 
ανακύκλωση του προϊόντος θα αποτρέψει πιθανές αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώ-
που Οι οποίες μπορουν να συμβούν διαφορετικά από ακατάλληλο χειρισμό αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση 
υλικών βοηθά στην προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων.  Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με 
την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις σχετικές υπηρεσίες, το κέντρο διάθεσης οικιακών 
απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώ-
νεται με τις απαιτήσεις των σχετικών κοινοτικών οδηγιών της Ε.Ε.
                                                                                                                                                 

Όνομα προϊόντος: DINOMAX, τηλεχειριζομενοσ δεινοσαυροσ
Μοντέλο: 3706
Κατασκευαστής: Shantou Jinya Toys Technology Co., Ltd.
Διεύθυνση Κατασκευαστή: No. 7, Lane 4, South Building Road, Daitou Village, Nanmei Road, 
Xinan Town, Chenghai District, Shantou City
Εισαγωγέας: Megasplet d.o.o., Gmajna 7, 1236 Trzin, Slovenia


