
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

DINOZAUR RC SMOK – CHODZI RYCZY 

ZIONIE PARĄ 41 CM  

 

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

• 1x model dinozaura 

• 1x kontroler 

• 1x pojemnik na wodę 

PARAMETRY TECHNICZNE 

 

• Wiek dziecka: 3+ 

• Zasilanie dinozaura: 3x bateria AA (brak w zestawie) 

• Zasilanie kontrolera: 3x bateria AA (brak w zestawie) 

• Wymiary dinozaura: 26 cm x 48 cm x 10 cm  

• Wymiary opakowania: 51 cm x 31 cm x 12 cm 



INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII 

1. Aby zamontować baterie w kontrolerze, należy: 

• Odkręcić śrubkę 

zabezpieczającą osłonę 

baterii, zdjąć osłonę i 

włożyć 3 baterie AA (brak 

w zestawie) w gniazda 

zgodnie z oznaczeniami 

biegunowości. Następnie 

należy zamknąć osłonę i 

dokręcić śrubkę. 

 

2. Aby zamontować baterie w dinozaurze, należy:  

• Odłączyć ogon od dinozaura, 

odkręcić śrubkę 

zabezpieczającą osłonę 

baterii, zdjąć osłonę i włożyć 

3 baterie AA (brak w 

zestawie) w gniazda zgodnie 

z oznaczeniami 

biegunowości. Następnie 

należy zamknąć osłonę, dokręcić śrubkę i połączyć ogon z dinozaurem. 

Aby odłączyć ogon należy postępować zgodnie z poniższym rysunkiem. Ogon jest 

założony poprawnie, jeśli podczas zakładania słychać było kliknięcie. 

 

 

 

 

 



FUNKCJE PRODUKTU 

 

1. Dinozaur porusza się automatycznie, co daje wiele różnych możliwości 

zabawy, nawet samemu!  

2. Po naciśnięciu przycisku po lewej stronie ogona dinozaura zacznie ryczeć, 

ruszać głową a jego oczy zaczną się świecić. 

3. Pilot posiada dwa przyciski, jeden z nich uruchamia „zianie ogniem” oraz 

świecące oczy i paszczę, a drugi włącza dźwięk ryku, chodzenie oraz ruchy 

głowy i skrzydeł. 

4. Po nalaniu wody w otwór na głowie i uruchomieniu zabawki wydobywa się 

para wodna. Wodę należy nalewać za pomocą dołączonego pojemnika. 

OSTRZEŻENIA 

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią 

należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, 

opaski zaciskowe i kawałki taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia. 

2. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.  

3. Podczas zabawy użytkownik powinien znajdować się pod stałym nadzorem 

osoby dorosłej.  

4. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek uszkodzeń, należy natychmiast zaprzestać korzystania.  

5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  

6. Uszkodzony produkt należy oddać do specjalnego punktu odbioru zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BATERII 

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych. 

2. Akumulatory w trakcie ładowania powinny znajdować się pod stałym 

nadzorem osoby dorosłej.  

3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z zabawki.  

4. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.  

5. Nie należy korzystać jednocześnie z baterii różnych typów oraz z baterii 

nowych i wyczerpanych.  

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.  

7. Nie należy zwierać złączy zasilania. 

KX9993 Dinozaur RC smok – chodzi ryczy zionie parą 41 cm 

Importer: KIK sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 

Białystok 

Producent: Konglongdao Toys Factory, Puan South Road Fengxiang streets outside 

Shantou City, Gaungdong Province, China 

 


