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5. Akadályészlelés
A Dinó automatikusan elkerüli az előtte
lévő akadályokat úgy, hogy megfordul.

5 éves kortól • Ab 5 Jahre • Pour 5 ans et plus •
Voor leeftijd 5+ • Para 5+ años •
Dai 5 anni in su • Для детей от 5 лет •
Para idades superiores a 5 anos

FIGYELEM:

ÍGY NEVELD A DINÓD!

Megjegyzés:
Az akadályérzékelés teljesítménye a
tárgy színétől és anyagától függően
változhat. Az érzékelő a legjobb
teljesítményt világos színű anyagok
esetén tudja nyújtani.

FULLADÁSVESZÉLY - Apró alkatrészek.
3 éves kor alatt nem ajánlott.

Csomag tartalma

6. Különleges trükkök

1. Trükk - (Kövesd a kezem)
- Amikor a Dinó nem fut, integess
hozzá közel jobbról balra vagy
balról jobbra! Ekkor a Dinó ordít
egyet, és követni kezdi a kezed
mozgását.

Maxim
um
7cm

Dinó

2. Trükk (Etetés)
- Amikor a Dinó nem fut, tedd a
kezed közel az állkapcsa elé, és
követni kezdi azt egy kis ételért!

Maximum 7cm

7. Játszótársak
Ha két Dinó barát találkozik, egymásra
morognak, és kedvesen viselkednek
egymással.

Ha a készüléket nem használja, vegye ki az összes elemet, és külön dobja el
őket. Az elektromos készülékeket vigye be az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékainak helyi gyűjtőhelyére. A többi részegység a
háztartási szemétbe dobható.

Biztonsági óvintézkedések:

9. Energiatakarékos mód
1. Ha a Dinót egyedül hagyod, és nem érsz hozzá, nem
eteted, vagy nem irányítod a távirányítóval, akkor készenléti
módba kapcsol, miközben pislog egyet, és megmozgatja a
farkát. A felébresztéséhez érintsd meg a homlokát, vagy
használd a távirányítót.
2. A Dinó leáll, ha felborul. Ilyenkor tedd egy sík felületre, és
érintsd meg a homlokát, hogy felébreszd.
A Dinó 3-4 perc elteltével automatikusan alvó üzemmódba
kapcsol, ha nem játszol vele. Újbóli bekapcsolásához csak
tedd a kapcsolót először OFF, majd újra ON állásba!

Hibajelenség

Matrica

Póráz

Használati útmutató

FCC nyilatkozatok

WEEE

- Szülők, ez a játék gyerekeknek ajánlott. Annak érdekében, hogy gyermeke
játékideje biztonságos és szórakoztató legyen, kérjük, olvassa el gyermekeivel a
használati utasítást.
- Ne vegye fel a játékot, amikor az mozog.
- Tartsa távol kezét, haját és laza ruházatát a mozgó alkatrészektől, amikor a játék
be van kapcsolva.
- Vegye ki az akkumulátort a játékból, ha nem használja.
Figyelem: A terméknek, a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem
jóváhagyott átalakítása, vagy módosítása, érvénytelenítheti a felhasználó
jogosultságát a termék üzemeltetésére.

8. Játék a labdával
A távirányítóval irányíthatod a Dinót,
miközben a labdájával játszik.

Hiba lehetséges oka

Megoldási javaslat

A Dínó nem reagál.

- A Dínó és/vagy a távirányító nincs bekapcsolva.
- A Dínó elemei gyengék.

- Kapcsold be a Dinót.
- Cseréld ki a Dinó elemeit.

A Dinó működés közben hirtelen leáll

A Dinó elemei gyengék
- A Dinó felborult

- Cseréld ki a Dinó elemeit.
- Tedd a Dinót egy sík felületre, és érintsd meg a homlokát.

A Dinót nem lehet

- Egy másik infravörös vezérlőeszköz ugyanazt a
frekvenciasávot használja.
- Az erős világítás hatása.

- Kerüld el, ha lehetséges, vagy keress másik helyszínt
a játékhoz.
- Keress másik helyszínt, ahol nincs olyan erős fény.

Train My Dino

Ladba

Távirányító

Óvintézkedések, figyelmeztetések és nyilatkozatok

Különleges megjegyzések:

- Az elemek behelyezésekor vagy cseréjekor szülői felügyelet javasolt.
- Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
- Javasoljuk, hogy azonnal cserélje ki az elemeket újakra, amint a funkciók nem
működnek megfelelően.
- Őrizze meg a használati útmutatót és a csomagolást, mert fontos információkat
tartalmaznak.
- A felhasználóknak szigorúan be kell tartaniuk a használati útmutatóban leírtakat a
termék használata során.

Elemmel kapcsolatos figyelmeztetések:

- A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
- Az újratölthető elemeket töltés előtt vegye ki az eszközből.
- Az újratölthető elemeket felnőtt felügyelete mellett töltse.
- Különféle típusú elemeket, illetve új és használt elemeket nem szabad keverni.
- Csak az ajánlott vagy azzal egyenértékű típusú elemeket szabad használni.
- Az elemeket megfelelő polaritással kell behelyezni. (+ és –)
- A lemerült elemeket vegye ki a termékből.
- A tápcsatlakozókat ne zárja rövidre.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket.
- Ne keverjen alkáli, hagyományos (szén-cink) és újratölthető elemeket
(nikkel-kadmium).

Dinó elemszükséglete:

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés az alábbi két
feltételhez kötött:
1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
2) Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt
működést okozó interferenciát is.
MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és úgy találták, hogy megfelel a B osztályú
digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint.
Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros
interferencia ellen lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít
elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és
használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia
arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros
interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és
bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak arra kell törekednie, hogy próbálja meg
kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:
- Irányítsa, vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan aljzathoz, amely eltér attól az áramkörtől, amelyre
a vevő csatlakozik.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

Megjegyzések:

- A legjobb és maximális teljesítmény elérése érdekében új alkáli elemek
használata javasolt.

Ápolás és karbantartás:

- Mindig vegye ki az elemeket a termékből, ha hosszabb ideig nem használja.
- Óvatosan törölje le a terméket tiszta, nedves ruhával.
- Tartsa távol a terméket közvetlen hőtől.
- Ne merítse a terméket vízbe, mert ez károsíthatja az elektronikus egységeket.

Erős elektromágneses interferencia megzavarhatja a termék
normál működését. Amennyiben ez történik, a normális működés
visszaállításához egyszerűen indítsa újra a terméket a használati
útmutató szerint. Ha a játék így sem működik megfelelően, kérjük,
használja a terméket másik helyszínen.

Távirányító elemszükséglete:

Tápegység :
Feszültség : DC 6 V , 4.8 W
Elemek
: 4 x 1.5 V "AAA"/LR03/AM4 (nem tartozék)

Tápegység :
Feszültség : DC 3 V , 0.09 W
Elemek
: 2 x 1.5 V "AAA"/LR03/AM4 (nem tartozék)

Gyártó: Silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt / Franciaország.
© 2016 Silverlit. Minden jog fenntartva.
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Alkatrészek leírása
Dinó

2. Távirányítás
Előre/Hátra menet
- Nyomd meg az előre gombot ahhoz,
hogy a Dinó előrefelé menjen.
- Nyomd meg a hátra gombot ahhoz,
hogy a Dinó hátrafelé menjen.

Távirányító

Érintésérzékelő

LED
lámpa

LED fény
Zöld (Barátságos módban)
Piros (Vadóc módban)

Balra és jobbra fordulás
- Nyomd meg a bal vagy a jobb gombot
ahhoz, hogy a Dinó balra vagy jobbra
forduljon.

Irányító
gombok

ON

(Barátságos
módban)
Kövess gomb

Bekapcsoló gomb

Elemtartó

Labda

Távirányító elemeinek behelyezése
Figyelem!
Úgy vegye ki az
elemeket a
készülékből, hogy
kezével az elem
pozitív felét billenti ki
a helyéről.

1. Nyissa ki az elemtartót a csavar
kitekerésével.

A Dinó legyen kikapcsolva elemcsere közben!

NE használjon éles,
vagy fémből készül
szerszámot az elemek
eltávolításához, vagy
behelyezéséhez.

2. Tegyen az elemtartóba 4 db "AAA"
elemet a helyes polaritásnak
megfelelően.

3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

Dinó simogatása
Ha a homlokán megsimogatod,
véletlenszerűen ordít
vagy futkározik.

Piros
LED fény

Vadóc viselkedés (Vadóc módban)
Nyomd meg, és tartsd lenyomva az Akció Gombot,
és a Dinó különböző vad dolgokat művel.

1. Működés

OR
OFF

OFF

ON

ON

fig. 1

4. Barátságos mód (Pórázzal)
Barátságos módban, amikor rajta van
a póráz, a Dinó szeme zölden világít.
Dinó simogatása
Ha a homlokán megsimogatod,
többféle szelíd viselkedést mutat.

Kövess (Barátságos módban)
- Nyomd meg, és tartsd lenyomva a
távirányítón az Akció Gombot úgy, hogy a
Dinóra irányítod, és a Dinó követni fog téged.

Kezdő lépések
- Csúsztasd a BE/KI kapcsolót ON állásba a Dinó bekapcsolásához (lásd 1. ábra).
- Érintsd meg Dinó homlokát, vagy nyomd meg bármelyik gombot a távirányítón a Dinó
felébresztéséhez (lásd 2. ábra).
- Attól függően, hogy a Dinó póráza fel van-e téve, a Dinó viselkedése másmilyen lesz
(a részletekért lásd a 3. és 4. részt).
- A Dinó vadóc módban viselkedik, amikor elkezdesz vele játszani.
- A Dinó megszelídül, amikor ráteszed a pórázt a nyakára.
- A Dinó viselkedése és reakciói mindkét módban különböznek.

Hátra

3. Vadóc mód (Póráz nélkül)
Vadóc módban, amikor nincs rajta a
póráz, a Dinó szeme pirosan világít.

2. Tegyen az elemtartóba 2 db "AAA" 3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét.
elemet a helyes polaritásnak
megfelelően.

Dinó elemeinek behelyezése

1. Nyissa ki az elemtartót a csavar
kitekerésével.

(Barátságos
módban) Kövess
(Vadóc módban)
Vadóc viselkedés

Jobbra

Működési tippek:
1. Csak sík, sima (de nem csúszós), száraz felületen és alacsony szálú szőnyegen használd, mivel a haj, szőnyeg vagy egyéb szennyeződés
befolyásolhatja a Dinó működését.
2. Ne használd a Dinót homokban, vízben vagy hóban, ha a Dinó nedves lesz, töröld le egy törlőkendővel, és hagyd teljesen megszáradni.
3. Ne használd a Dinót közvetlen erős fényben. Ez hatással lehet a távirányító jeleire.
4. Amikor játszol, a távirányítót a Dinó felé irányítsd.

Matrica
Póráz

Balra

Akció gomb
Barátságos módban a gomb
megnyomásával a Dinó követni fog,
Vadóc módban pedig Vadóc
viselkedést kapcsolhatod be vele.

(Vadóc módban)
Vadóc Viselkedés
OFF

Előre

fig. 2

Zöld
LED fény

