
DINOMAX™
NUOTOLINIU BŪDU VALDOMO DINOZAURO 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

• Naudokite rinkinyje esantį atsuktuvą, atsukant ant dinozauro kūno esančius varžtus  laikrodžio rodyklės kryptimi.
• Įdėkite 2 AAA baterijas, pridėkite baterijų laikiklį ir įdėkite dar 2 AAA baterijų.

• Uždarykite dangtelį ir naudodami atsuktuvą, pritvirtinkite varžtus laikrodžio rodyklės kryptimi.
• Atsuktuvu įsukite kairę ir dešinę leteną ir pritvirtinkite uodegą.

• Atsuktuvu atsukite nuotolinio valdymo pulto varžtą -  prieš laikrodžio rodyklę.
• Įdėkite 2 AAA baterijas ir priveržkite varžtą atgal – laikrodžio rodyklės kryptimi.
• Paspauksite »ON« mygtuką ant dinozauro kūno.

• Spaudžiant mygtuką, aktyvuojate nuotolinio valdymo pultą.
• Spaudžiant       - dinozauras riaumoja,            
                 - juda pirmyn ir atgal ir spaudžiant      - laisvai juda aplink kambarį.
• Išjunkite nuotolinio valdymo pultą paspausdami



RINKINĮ SUDARO

• 1x DINOMAX™ nuotoliniu valdymo būdu valdomas dinozauras,
• 1x nuotolinio valdymo pultas,
• 1x atsuktuvas baterijoms įdėti.

   SAUGOS INSTRUKCIJOS IR ĮSPĖJIMAI

Mūsų parduotuvėje, esančioms prekėms, taikome pirminybę saugumui ir kokybei.
Mūsų parduodami produktai turi atitikti tam tikrus saugos reikalavimus ir jokiu būdu neturi kelti pavojaus vartotojų 
ir kitų asmenų saugai ar sveikatai naudojimo metu. Nurodytą rekomenduojamą vaiko amžių kiekvienai prekei atskirai, 
bendrovė gavo iš produkto importuotojo, platintojo, gamintojo ar atstovo. Konkretų rekomenduojamą vaiko amžių, na-
udojant kiekvieną produktą atskirai, nustato gamintojas, remdamasis taikomomis nustatytomis taisyklėmis ir įstatymais, 
grindžiant juos vaiko jutiminiais, motoriniais ir protiniais bei sąlyginėmis apribojimais. Turite vadovautis nurodytu ar reko-
menduojamu vaiko amžiumi ir/arba apkrova prieš įsigyjant prekę. Prieš renkantis prekę, atsižvelkite į aplinkybes ir vaiko 
įgūdžius, jo stipriąsias ir silpnąsias vietas, ir remdamiesi tuo, raskite produktą, kuris paskatins  vaiko raidą, konkrečiose 
srityse. Naudodamiesi gaminiu, vadovaukitės rekomendacijomis ir instrukcijomis, gamintojo saugaus ir teisingo gaminio 
naudojimo instrukcijomis ir toliau pateiktais  ĮSPĖJIMAIS bei SAUGOS reikalavimais. 

1. Žaislai ir gaminiai neskirti naudoti vaikams iki 36 mėnėsių. 
Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie žaislai ir gaminiai gali būti pavojingi vaikams iki 36 mėnesių. Ant šių produktų yra vienas 
iš sių įspėjimų:

ĮSPĖJIMAS! Netinakntis naudoti vaikams iki 36 mėnesių. 

ĮSPĖJIMAS! Netinkantis naudoti vaikams iki 3 metų amžiaus.

Įspėjimas šio grafinio vaizdo pavidalu: 



Prie šio įspėjimo pridedamas konkretaus pavojaus, dėl kurio reikia imtis šių atsargumo priemonių, paaiškinimas. Ši dalis 
netaikoma žaislams ir gaminiams, kurie akivaizdžiai nėra tinkami naudoti vaikams iki 36 mėnesių, dėl jų veikimo principo, 
matmenų, savybių ar kitų pagrįstų priežasčių.

ĮSPĖJIMAS! Vartoti prižiūrint suaugusiems. Užspringti. 
Prieš naudodami atidžiai perskaitykite instrukcijas.

2. Žaislai laisvalaikiui
Nuoroda »laisvalaikio veiklos žaislas« – tai namuose naudojamas žaislas, kurio atraminė konstrukcija veiklos metu lieka 
nejudanti, o žaislas skirtas tam, kad vaikai galėtų atlikti bet kurią iš šių veiklų: šokinėti, laipioti, sūpuotis, siūbuoti, slysti, 
suktis, ropoti ar derinti visas minėtas veiklas. Laisvalaikiui skirti žaislai turi šiuos įspėjimus: 

ĮSPĖJIMAS! Naudojimui namuose: 

Laisvalaikio žaislai pritvirtinti prie rėmų ir jeigu reikia, kiti laisvalaikio žaislai lydimi instrukcijų, kuriose nurodoma, kad rei-
kia tam tikrais intervalais tikrinti ir prižiūrėti pagrindines gaminio dalis (spyruokles, tvirtinimo elementus, atramas) ir pab-
rėžiama, kad kritimas ar apsivertimas gali įvykti, jeigu tokie patikrinimai neatliekami (pvz. prieš kiekvieną gaminio naudo-
jimą, patikrinkite jo būklę (surinkimas, apsauga, plastikinės dalys ir/arba elektrinės dalys)). Reguliariai tikrinkite saugumą ir 
pagrindinius elementus ir, jei reikia, juos pakartokite arba pritvirtinkite (jei pastebėsite gedimą, nenaudokite gaminio, kol 
jis nebus pataisytas. Nesilaikant instrukcijų, gaminys gali nukristi, apsiversti ar padaryti kitokią žalą.) Prie gaminio taip pat 
turi būti pridėtos instrukcijos, kaip teisingai surinkti žaislą, nurodant, kurios dalys gali būti pavojingos, jei nesumontuotos 
teisingai. Taip pat turi būti pateikta konkreti informacija apie tinkamą paviršių, ant kurio turi būti dedamas žaislas. 

Saugos įspėjimai
• Nenaudokite žaislų šalia augintinių, žmonių, mašinų, medžių, pastatų, viršutinių laidų, atvirų liepsnų ar degių daiktų, 

aukštos įtampos elektros laidų, vonių, dušo kabinų, bidė, baseinų, kriauklių ar kitų vietų šalia tekančio vandens.
• Po naudojimo išjunkite žaislą ir nelaikykite jo šalia atvirų saulės spindulių ar šilumos.
• Naudokite tik rinkinyje esančias dalis.
• Nemerkite žaislo į vandenį.
• Nenaudokite dirginančių valymo priemonių.

Tinkamas atliekų šalinimas
Ant gaminio ar ant jo pakuotės užrašytas perbrauktas šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad toks gaminys neturėtų būti 
laikomas buitinėmis atliekomis pagal ES reikalavimus. Jei tinkamai išmesite produktą, išvengsite galimų neigiamų pasek-
mių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurias kitu atveju sukeltų netinkamas šio produkto apdorojimas. Medžiagų perdirbimas 
padeda apsaugoti gamtą ir gamtos išteklius. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šio gaminio perdirbimą, susisi-
ekite su atitinkamomis tarnybomis, buitinių atliekų šalinimo centru arba parduotuve, kurioje įsigijote gaminį. Gamintojo 
pareiškimas, kad gaminys atitinka taikomų ES direktyvų reikalavimus.                                                                                                

Produkto pavadinimas: DINOMAX, nuotoliniu būdu valdomo dinozauro
Modelis: 3706
Gamintojas: Shantou Jinya Toys Technology Co., Ltd.
Gamintojo adresas: No. 7, Lane 4, South Building Road, Daitou Village, Nanmei Road, Xinan 
Town, Chenghai District, Shantou City
Importuotojas: Megasplet d.o.o., Gmajna 7, 1236 Trzin, Slovenia


