
DINOMAX™
DÁLKOVĚ OVLÁDANÝ DINOSAURUS 

NÁVOD K POUŽITÍ

• Pomocí přiloženého šroubováku odšroubujte šroub na těle dinosaura - proti směru hodinových ručiček.
• Vložte 4 tužkové AAA baterie do přiloženého držáku baterií a vložte je všechny do těla hračky.

• Nainstalujte kryt a pomocí šroubováku utáhněte šroub ve směru hodinových ručiček.
• Přišroubujte šroubovákem levou a pravou ruku dinosaura a připevněte ocas.

• Pomocí šroubováku odšroubujte šroub na dálkovém ovladači - proti směru hodinových ručiček.
• Vložte 2 tužkové AAA baterie a utáhněte šroub zpět - otočte šroubem ve směru hodinových ručiček.
• Zmáčkněte tlačítko »ON« na těle dinosaura.

• Aktivujte dálkové ovládání stisknutím tlačítka.  
• Stisknutím       dinosaurus řve,          
                  pohybuje se tam a zpět a      volně se pohybuje v prostoru.
• Stisknutím      vypněte dálkový ovladač.



SADA OBSAHUJE

• 1x DINOMAX™ dinosaurus na dálkové ovládání, 
• 1x dálkové ovládání, 
• 1x šroubovák pro instalaci baterií

   BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

Bezpečnost a kvalita produktů dostupných v našich prodejnách je na prvním místě. 
Výrobky, které prodáváme, musí splňovat určité bezpečnostní požadavky a nesmí v žádném případě ohrozit bezpečnost 
nebo zdraví uživatelů a dalších osob při používání. Uvedený doporučený věk dítěte u jednotlivého výrobku získala firma 
od dovozce, distributora, výrobce nebo zástupce výrobku. Konkrétní doporučený věk dítěte pro použití jednotlivého 
výrobku určuje výrobce na základě platných předpisů a zákonů, smyslového, motorického a duševního vývoje dítěte a 
relativních omezení při používání. Uvedený doporučený věk a/nebo zatížení by mělo být vaším vodítkem před zakou-
pením produktu. Při výběru produktu vezměte v úvahu okolnosti a dovednosti dítěte a jeho silné a slabé stránky a na 
základě toho najděte produkt, který bude stimulovat rozvoj dítěte v každé oblasti. Při používání výrobku dodržujte 
doporučení a pokyny, pokyny výrobce pro bezpečné a správné používání výrobku a následující VAROVÁNÍ a BEZPEČ-
NOSTNÍ POKYNY.

1. Hračky a výrobky, které nejsou určeny pro děti mladší 36 měsíců
Uvědomte si, že některé hračky a výrobky mohou být nebezpečné pro děti mladší 36 měsíců, proto jsou tyto výrobky 
označeny jedním z následujících varování:

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.

VAROVÁNÍ! Nevhodné pro děti do tří let.

Upozornění ve formě následujícího grafického obrázku:



Toto varování je doprovázeno vysvětlením konkrétního nebezpečí, které vyžaduje toto opatření. Tento bod se nevzta-
huje na hračky a výrobky, které jsou svou funkcí, rozměry, vlastnostmi, vlastnostmi nebo jinými platnými důvody zjevně 
nevhodné pro děti do 36 měsíců.

VAROVÁNÍ! Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Nebezpečí udušení.
Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

2. Hračky pro volnočasové aktivity
Označením „hračka pro volnočasové aktivity“ se rozumí hračka pro domácí použití, u níž nosná konstrukce zůstává 
během aktivity nehybná a hračka je určena k tomu, aby dětem umožňovala provádět některou z následujících činností: 
skákání, šplhání, houpání, klouzání, točení, procházení, lezení nebo jakákoli kombinace výše uvedených činností. Hračky 
pro volný čas mají následující upozornění:

VAROVÁNÍ! Pouze pro domácí použití.

K hračkám pro volný čas připevněným na rámu a v případě potřeby k dalším hračkám pro volný čas jsou přiloženy 
pokyny, které upozorňují na nutnost kontroly a údržby hlavních částí výrobku (pružiny, upevňovací prvky, podpěry) v 
určitých intervalech a zdůrazňují, že pád nebo převrácení může dojít, pokud takové kontroly nejsou prováděny (např. 
před každým použitím výrobku zkontrolujte jeho stav (sestava, ochrana, plastové díly a/nebo elektrické části). Bezpeč-
nostní a základní prvky pravidelně kontrolujte a v případě potřeby je dotáhněte nebo upevněte (Pokud zjistíte, závadu, 
nepoužívejte výrobek, dokud nebude opraven. Nedodržení pokynů může způsobit pád, převrácení nebo jiné poškození 
výrobku.) není správně sestaven. Musí být rovněž uvedeny konkrétní informace týkající se vhodného povrchu, na který 
má být hračka umístěna.

Bezpečnostní upozornění
• Nepoužívejte hračku v blízkosti domácích mazlíčků, lidí, aut, stromů, budov, venkovních drátů, otevřeného ohně 

nebo hořlavých předmětů, vysokonapěťových elektrických rozvodů, van, sprchových kabin, bidetů, bazénů, umyva-
del nebo jiných míst v blízkosti tekoucí vody. .

• Po použití hračku vypněte a neskladujte ji v blízkosti slunečního záření nebo tepla.
• Používejte pouze díly obsažené v sadě.
• Neponořujte hračku do vody.
• Nepoužívejte dráždivé čisticí prostředky

Správná likvidace odpadu
Symbol přeškrtnuté popelnice na produktu nebo na jeho obalu znamená, že takový produkt by neměl být podle EU po-
važován za domovní odpad. Pokud výrobek zlikvidujete správným způsobem, předejdete možným negativním dopadům 
na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nesprávnou manipulací s tímto výrobkem. Recyklace 
materiálů pomáhá chránit přírodu a přírodní zdroje. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu se prosím 
obraťte na příslušné služby, středisko pro likvidaci domovního odpadu nebo obchod, kde jste produkt zakoupili. Prohlá-
šení výrobce, že výrobek splňuje požadavky platných směrnic EU.                                                                                            

Název produktu: DINOMAX, dálkově ovládaný dinosaurus
Model: 3706
Výrobce: Shantou Jinya Toys Technology Co., Ltd.
Adresa výrobce: No. 7, Lane 4, South Building Road, Daitou Village, Nanmei Road, Xinan Town, 
Chenghai District, Shantou City
Dovozce: Megasplet d.o.o., Gmajna 7, 1236 Trzin, Slovenia


