
                                                                  Proiector 2 in 1 - T Rex [ E2028 ] 
 
Pronuntie: ti-ra-no-za-ur 
Semnificatie: soparla tirana 
Perioada: cretacic tarziu (67-65 milioane de ani) 
Grupa: theropodos (piciorul fiarei) 
Marimea: 12 m lungime, 5.6 inaltime, greutate 7000 kg 
Dieta: carnivor 
Introduceti bateriile, apoi fixati capacul. 
Apasati butonul de pornire (ON). Ragete! 
Proiectorul: introdu discul 
Stocare ascunsa: spatiu de stocare ascuns. 
Nota! Senzorul de miscare este activat prin schimbarile de lumina si nu functioneaza pe intuneric. 
Important! 
Va rugam sa urmati instructiunile cu atentie. Suntem mandri de serviciul nostru relatii cu clientii, asadar, daca aveti probleme cu 
produsul, va rugam sa ne contactati. 
Promitem ca vom face tot ce ne sta in putinta pentru a va ajuta.  customerservices@brainstormmltd.co.uk. 
Recomandari privind siguranta bateriilor 
Bateriile se inlocuiesc doar de catre un adult. 
Dezactivati jucaria inainte de a deschide compartimentul bateriilor. 
Scoateti bateriile epuizate din jucarie. 
Asezati bateriile corect respectand marcajele “+” si “-” de pe baterii si jucarie. 
Nu incercati sa incarcati bateriile care nu sun reincarcabile. 
Bateriile care sunt reincarcabile trebuie sa se scoata din jucarie inainte de a se incarca. 
Bateriile reincarcabile trebuie sa se incarce intotdeauna sub supravegherea unui adult, nu amestecati bateriile vechi cu cele noi. 
Trebuie sa se utilizeze barterii de acelasi fel sau echivalent. 
Nu amestecati baterii alcaline, standard (zinc-carbon) ori reincarcabile. 
Asigurati-va ca este bine inchis compartimentul bateriilor. 
Nu trebuie sa se produca un scurt circuit in terminalele alimentatiei. 
Nu indepartati bateriile aruncandu-le in foc. 
Nu incercati sa deschideti cutia externa. 
Nu bagati in apa jucariile cu baterii, le puteti sterge doar cu o carpa. 
Ajutati mediul inconjurator, aruncand produsele nereutilizabile intr-un mod responsabil. 
Simbolul cosului de gunoi indica faptul ca produsul si bateriile nu trebuie aruncate in deseurile menajere deoarece contin substante 
ce pot dauna atat mediului cat si sanatatii dvs. 
Recomandam folosirea punctelor destinate pentru colectarea acestor produse sau instalatiile de reciclare pentru a arunca produsul 
sau bateriile. 
Avertisment! 
Acest dispozitiv respecta punctul 15 din legile FCC. 
Operatiunile sunt supuse urmatoarelor conditii: 

1) Acest dispozitiv nu poate provoca interferente daunatoare 
2) Acest dispozitiv trebuie sa accepte orice interferenta primita, inclusiv interferenta care poate provoca o functionare 

nedorita. 
Atentie! Modificarile aduse acestei jucarii (unitati scrie in dictionar) care nu sunt aprobate in mod expres de partea responsabila de 
date in conformitate,anuleaza autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul. 
Nota! Aceasta jucarie a fost testata si s-a dovedit ca respecta limitele pentru un dispozitiv digital de clasa B in conformitate cu 
punctul 15 din legile FCC. 
Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protectie impotriva interferentelor instalatiei daunatoare intr-o locuinta. 
Acest echipament genereaza si utilizeaza energie de frecventa radio si daca nu este instalat si utilizat in conformitate cu 
instructiunile, poate provoca interferente daunatoare la comunicatiile radio. 
Cu toate acestea, nu exista garantia ca interferenta va aparea intr-o anumita instalatie. 
Daca aceasta jucarie provoaca interferente daunatoare radiolui sau televizorului, ele pot fi oprite prin apasarea butonului ON/OFF. 
Utilizatorul este incurajat sa incerce sa opreasca interferenta folosind urmatoarele masuri: 

• mutati directia antenei 

• mareste distanta dintre jucarie si receptor 

• conectati jucaria la o priza de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul 

• consultati vanzatorul sau un tehnician cu experienta in radio sau tv pentru ajutor. 
Acest aparat digital de clasa B este conform cu ICES-003 din Canada. 
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