
 

 

Zawartość: 

- 1X Dino - 1x Pilot - 1x Kulka 1x Obroża  1x Naklejka 
 - 1x Instrukcja obsługi 
 

 
 

 

 

Do pracy wymagane są cztery (4) baterie  AAA/LR03  (1,5 V) ( Macrobot ) oraz dwie (2) baterie  AAA/LR03  (1,5 V) 
(nadajnik)   które nie znajdują się w komplecie. Aby uzyskać najwyższą skuteczność działania bez korzystania z 
zasilacza, należy stosować baterie alkaliczne. 

OSTROŻNIE: Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi baterii zawartymi w tej części. W przeciwnym 

razie żywotność baterii ulegnie skróceniu, może też dojść do wycieku elektrolitu lub rozsadzenia baterii. 

• Zawsze przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

• Nie stosuj starych i nowych baterii jednocześnie. 

• Nie mieszaj ze sobą baterii alkalicznych, zwykłych i akumulatorów do wielokrotnego ładowania. 

• Zaleca się stosowanie wyłącznie baterii tego samego typu, co zalecane, lub ich odpowiedników. 

• Wszystkie baterie wkładaj w sposób zgodny z oznaczeniem ich biegunowości w komorze na baterie. 

• Nie zwieraj zacisków baterii. 

• Nie przechowuj baterii w miejscach, gdzie występują skrajne temperatury (na strychu, w garażu 
lub w samochodzie). 

• Zużyte baterie wyjmij z komory. 

• W żadnym wypadku nie podejmuj prób ponownego ładowania baterii, o ile na nich wyraźnie 
nie zaznaczono, że są przeznaczone do wielokrotnego ładowania. 

• Akumulatory przeznaczone do wielokrotnego ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki. 
• Akumulatory przeznaczone do wielokrotnego ładowania wolno ładować wyłącznie pod nadzorem 

osób dorosłych. 

• Nie ładuj akumulatorów alkalicznych w ładowarkach przeznaczonych dla akumulatorów 
niklowo- kadmowych lub niklowo-metalowo-wodorkowych. 

• Zużyte baterie usuwaj w sposób zgodny z przepisami. 

• W przypadku nieużywania huśtawki przez dłuższy czas wyjmij z niej baterie. 
UWAGA: Wyczerpane baterie powodują nieprawidłowe działanie urządzenia. 
-Użytkownicy powinni zachować i utrzymać tę informację w przyszłości.  
-Użytkownicy powinni zachować ściśle według instrukcji obsługi podczas eksploatacji produktu.  
-W środowisku z wyładowaniami elektrostatycznymi, produkt może działać nieprawidłowo.  Wymagany 
jest wtedy restart produktu.  

 
Pielęgnacja i konserwacja:  
-Zabawkę delikatnie przetrzeć czystą wilgotną szmatką. -Trzymaj zabawkę z dala od promieni słonecznych i / lub 
bezpośredniego ogrzewania.  
-Nie zanurzać zabawki do wody,  która może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych. 
 

 

 

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie 

uduszeniem:  Zestaw zawiera drobne 

elementy.  Nie odpowiedni dla dzieci 

poniżej 3 lat. 

 

Wiek:  5 + 

Nr 88482 
 

 

 Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że baterie, akumulatory guzikowe, akumulatory, itp. 
 nie mogą być wprowadzane do odpadów z gospodarstw domowych. Baterie są szkodliwe dla zdrowia i 
 środowiska. Pomóż chronić środowisko przed zagrożeniami dla zdrowia. Jeśli zabawka nie jest w użyciu, 
należy usunąć baterie z przegródki. Wyrzucaj baterii zgodnie z lokalnym prawem recyklingu baterii. 

Normalne funkcjonowanie produktu może być zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli tak się 
stanie należy  zresetować urządzenie, aby przywrócić normalne działanie. Jeżeli mimo to nie można kontynuować 
zabawy należy zmienić miejsce. 

 

Symbol wskazujący na selektywne  zbieranie 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego 



 

 

Instalacja baterii w pilocie 
Otwórz przedział na baterie odkręcając 
śrubkę. Włóż 2 baterie AAA zgodnie z 
polaryzacją pokazaną w środku 
Załóż i przykręć pokrywę baterii 
 

Instalacja baterii w Dino 
Otwórz przedział na baterie odkręcając śrubkę 
Włóż 4 baterie AAA zgodnie z polaryzacją pokazaną w 
środku. Załóż i przykręć pokrywę baterii 
 

Rozpoczęcie zabawy 
Działanie: 
- Przesuń przełącznik do pozycji ON aby włączyć 
zabawkę 
- Dotknij czoła dinozaura lub naciśnij jakikolwiek 
przycisk na pilocie aby obudzić dinozaura 
- Zachowanie dinozaura będzie się różnić w 
zależności od tego czy ma założona smycz czy jej 
nie ma. 
- W momencie włączenia zabawki dinozaur znajduje się w trybie dziki 
- Dinozaur przejdzie w tryb łagodny po założeniu obroży 
- Zachowania i reakcje dinozaura będą się różnić w obu trybach.  
 

Oszczędzanie baterii 
1. Jeśli dinozaur pozostaje bez interakcji przez dłuższy czas wejdzie w tryb czuwania migając oczami i ruszając 

ogonem. Aby wybudzić dinozaura ze stanu czuwania dotknij czoła dinozaura lub użyj pilota. 
2. Dinozaur przestaje działać jeśli zostanie przewrócony. Umieść go ponownie pionowo na płaskiej powierzchni 

i dotknij jego czoła aby go aktywować. 
 

Przycisk  
Tryb Łagodny  
/ Tryb Dziki 

Obroża 

Sensor dotyku  

 

Przegródka  
na baterie 

Świecące oczy 
Zielony kolor (tryb łagodny) 
Czerwony kolor (tryb dziki) 
 

Włącznik zasilania 

 

Przyciski 
sterowania 
kierunkami 

Kulka 

Wskaźnik 
LED 



 

Pilot sterowania 
Tył i Przód 
- Naciśnij przycisk przód 
aby poruszać dinozaurem 
do przodu 
- Naciśnij przycisk tył aby 
poruszać dinozaurem do 
tyłu 
 
Skręcanie w lewo i w 
prawo 
- naciśnij przycisk lewo 
lub prawo aby dinozaur 
skręcał w lewo lub w 
prawo 
 
 
Klawisz Akcji 
- Używany jako funkcja Podążaj za mną w trybie łagodnym oraz funkcja Dziki dinozaur w trybie dziki. 
 
Wskazówki 

1. Baw się tylko na płaskich powierzchniach (ale nie śliskich), suchych lub na niskim dywanie bez długich 
włosów. Inne powierzchnie mogą zakłócić działanie dinozaura. 

2. Nie baw się dinozaurem na piachu, w wodzie lub na śniegu. Jeśli zamoczysz zabawkę wytrzyj ją suchą 
ściereczką i pozostaw do wyschnięcia. 

3. Nie baw się dinozaurem w bezpośrednim słońcu. Promienie słoneczne zakłócają pracę pilota do sterowania. 
4. Podczas sterowania dinozaurem skieruj pilota w stronę zabawki. 

 

Tryb Dziki dinozaur (ze zdjętą obrożą) 
Oczy dinozaura będą się świecić na 
czerwono kiedy obroża jest zdjęta 
 
Pogłaszcz Dinozaura 
Możesz pogłaskać dino dotykając 

czoła, a dinozaur zacznie ryczeć i 

poruszać się w różnych kierunkach 

Dziki dinozaur w trybie Dziki 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Akcja a dinozaur wykona serię dzikich ruchów 
 

Specjalne Triki 
Trik 1 – (podążaj za moją reką) 
Kiedy dinozaur nie jest w ruchu pomachaj przed nim ręką od lewej do prawej lub od prawej do lewej. Dinozaur 
zaryczy i podąży za twoją ręką. 
 
Trik 2 – Karmienie 
Kiery dinozaur się nie porusza podstaw rękę blisko szczęki dinozaura a zacznie podążać za ręką w poszukiwaniu 
pożywienia. 
 

 
 
 

Przód 

 

Lewo 

 

Prawo 

 Funkcja 

„Podążaj za 

mną w trybie 

łagodnym” 

oraz funkcja 

Dziki dinozaur 

w trybie dziki 

Tył 

 



Tryb łagodny (obroża na szyi dinozaura) 
Oczy dinozaura są zielone kiedy ma obrożę na szyi. 
 

Pogłaszcz Dinozaura 
Możesz pogłaskać dinozaura przez dotykanie jego czoła i 
dinozaur wykona kilka łagodnych ruchów 
 

Podążaj za mną (tryb łagodny) 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk Akcja na pilocie wskazując 
pilotem w stronę dinozaura i dinozaur podąży w naszą 
stronę. 
 

 
 
Wykrywanie przeszkód  
Dinozaur ominie postawione przed nim przeszkody 
 
UWAGA: 
Funkcja omijania może się różnic w zależności od różnych 
kolorów przeszkód oraz powierzchni przeszkód. Czujnik 
działa najlepiej odbijając się od jasnych przedmiotów 
 

Specjalne Triki 
Trik 1 – (podążaj za moją reką) 
Kiedy dinozaur nie jest w ruchu 
pomachaj przed nim ręką od lewej do 
prawej lub od prawej do lewej. 
Dinozaur zaryczy i podąży za twoją 
ręką. 
 
Trik 2 – Karmienie 
Kiery dinozaur się nie porusza 
podstaw rękę blisko szczęki 
dinozaura a zacznie podążać za ręką 
w poszukiwaniu pożywienia. 
 

Tryb rozmowy  
Kiedy dinozaur spotka drugiego dinozaura 
zaczną do siebie ryczeć i wykonywać 
delikatne ruchy 

 

 

 

 

Zabawa z kulką 
Możesz sterować dinozaurem pilotem żeby bawił się kulką 

 

OŚWIADCZENIE OGÓLNE: Producent oświadcza iż produkt 

jest zgodny z wymogami dyrektywy 2014/30/EU.  Deklaracja 

zgodności dostępna jest na stronie: www.silverlit-dumel.pl  

7cm lub 
mniej 
 

http://www.silverlit-dumel.pl/

