
DINOMAX™
DALJINSKO VODEN DINOZAVER 

NAVODILA ZA UPORABO

• S priloženim izvijačem odvijte vijak na trupu dinozavra – v nasprotni smeri urinega kazalca.
• 4 baterije AAA vstavite v priloženi nastavek za baterije in vse skupaj vstavite v trup igrače.

• Namestite pokrov in z izvijačem v smeri urinega kazalca privijte vijak.
• Z izvijačem privijte še levo in desno roko dinozavra ter pritrdite rep.

• Z izvijačem odvijte vijak na daljincu – v nasprotni smeri urinega kazalca.
• Vstavite 2 bateriji AAA in vijak privijte nazaj – v smeri urinega kazalca privijte vijak.
• Prižgite gumb »ON« na trupu dinozavra.

• Daljinec aktivirate s pritiskom na gumb  
• S pritiskom na       dinozaver rjovi,            
                 se premika naprej in nazaj ter      se prosto premika po prostoru.
• S pritiskom na       ugasnite daljinec.



KOMPLET VKLJUČUJE

• 1x daljinsko voden dinozaver DINOMAX™,
• 1x daljinski upravljalnik,
• 1x izvijač za vgraditev baterij

   VARNOSTNI NAPOTKI IN OPOZORILA

Varnost in kakovost izdelkov, ki so na voljo v naših prodajalnah, sta na prvem mestu.
Izdelki, ki jih prodajamo, morajo izpolnjevati določene varnostne zahteve in nikakor ne smejo ogrožati varnosti ali zdrav-
ja uporabnikov ter ostalih ob uporabi. Navedeno priporočeno starost otroka za posamezni izdelek je podjetje pridobilo 
s strani uvoznika, distributerja, proizvajalca ali zastopnika izdelka. Določeno priporočeno starost otroka za uporabo 
posameznega izdelka proizvajalec določi na podlagi veljavnih uredb in zakonov, otrokovega senzoričnega, motoričnega in 
umskega razvoja ter relativne omejitve pri uporabi. Navedena priporočena starost in/ali obremenitev naj vam bo vodilo 
pred nakupom izdelka. Pri izbiranju izdelka upoštevajte okoliščine ter spretnosti otroka in njegova močna ter šibka 
področja, ter na podlagi tega poiščite izdelek, ki bo spodbudil otrokov razvoj na posameznem področju. Med uporabo 
izdelka upoštevajte priporočila in napotke, navodila proizvajalca za varno in pravilno uporabo izdelka ter sledeča OPO-
ZORILA in VARNOSTNE NAPOTKE. 

1. Igrače in izdelki, ki niso namenjeni za uporabo otrokom, mlajšim od 36 mesecev 
Zavedajte se, da so lahko nekatere igrače in izdelki nevarni za otroke mlajše od 36 mesecev, zato je na teh izdelkih nave-
deno eno izmed opozoril:

OPOZORILO! Ni primerno za otroke mlajše od 36 mesecev. 

OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od treh let.

Opozorilo v obliki naslednje grafične slike: 



Temu opozorilu je priložena obrazložitev specifične nevarnosti, zaradi katere je potrebna ta previdnost. Ta točka se ne 
uporablja za igrače in izdelke, ki so zaradi svoje funkcije, dimenzij, značilnosti, lastnosti ali drugih tehtnih razlogov očitno 
neprimerne za otroke, mlajše od 36 mesecev.

OPOZORILO! Uporabljati pod nadzorom odrasle osebe. Nevarnost zadušitve.
Prosimo, da pred uporabo natančno preberete navodila

2. Igrače za prostočasne aktivnosti
Navedba »igrača za prostočasne aktivnosti« pomeni igračo za domačo uporabo, pri kateri med izvajanjem aktivnosti 
ostaja podporna struktura nepremična, igrača pa je namenjena temu, da lahko otroci izvajajo katero koli od naslednjih 
aktivnosti: skakanje, plezanje, zibanje, drsenje, guganje, vrtenje, plazenje, lazenje ali kakršnakoli kombinacija omenjenih 
aktivnosti. Na igračah za prostočasne aktivnosti je navedeno naslednje opozorilo: 

OPOZORILO! Samo za domačo uporabo. 

Igračam za prostočasne aktivnosti, pritrjenim na ogrodje, po potrebi pa tudi drugim igračam za prostočasne aktivnosti, 
so priložena navodila, ki opozarjajo na potrebo po preverjanju in vzdrževanju glavnih delov izdelka (vzmeti, pritrdilnih 
elementov, opor) v določenih časovnih presledkih in poudarjajo, da lahko pride do padcev ali prevrnitve, če se tako pre-
verjanje ne izvaja (npr. pred vsako uporabo izdelka preverite njegovo stanje (montaža, zaščita, plastični deli in ali elek-
trični deli). Redno preverjajte varnostne in osnovne elemente in jih po potrebi ponovno zategnite ali pritrdite. V kolikor 
ugotovite napako, izdelka ne uporabljajte v kolikor ga ne popravite. Neupoštevanje navodil lahko izzove padec, prekuc 
ali nastanek drugih škod izdelka.) Izdelku morajo biti priložena tudi navodila za pravilno sestavljanje igrače, ki navajajo, 
kateri deli so lahko nevarni, če niso pravilno sestavljeni. Predloženi morajo biti tudi posebni podatki v zvezi z ustrezno 
površino, na katero se naj igrača namesti. 

Varnostna opozorila
• Igrače ne uporabljajte v bližini hišnih ljubljenčkov, ljudi, avtomobilov, dreves, zgradb, nadzemnih žic, odprtemu ognju 

ali vnetljivih predmetov, visokonapetostne električne napeljave, kopalnih kadi, kabin za prho, bidejev, bazenov, umi-
valnikov ali drugih prostorov poleg tekoče vode.

• Igračo po uporabi ugasnite in je ne shranjujte v bližini sončne svetlobe ali vročine.
• Uporabljajte samo dele, ki so priloženi v setu.
• Igrače ne pomakajte v vodo.
• Ne uporabljajte dražečih čistilnih sredstev.

Pravilno odlaganje odpadkov
Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne smemo šteti za 
gospodinjski odpadek po EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne po-
sledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje mate-
rialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na 
pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. Izjava proizvajalca, 
da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.                                                                                                

Ime izdelka: DINOMAX, daljinsko voden dinozaver
Model: 3706
Proizvajalec: Shantou Jinya Toys Technology Co., Ltd.
Naslov proizvajalca: No. 7, Lane 4, South Building Road, Daitou Village, Nanmei Road, Xinan 
Town, Chenghai District, Shantou City
Uvoznik: Megasplet d.o.o., Gmajna 7, 1236 Trzin, Slovenia


