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Κώδικας Δεινοσαύρων

ΚΡΑΝΙΟ Τ-ΡΕΞ 
ΜΕ ΗΧΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά Κομμάτια
Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.

ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ, ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR.
FR. Veuillez scanner le code QR pour afficher les 
instructions multilingues pour ce kit. DE. Bitte scanne den 
QR-Code, um die mehrsprachige Anleitung für dieses Set 
anzusehen. NL. Scan de QR-code om de instructies voor 
deze set in verschillende talen te bekijken. IT. Scansiona il 
codice QR per visualizzare le istruzioni multi-lingua per 
questo kit. ES. Escanee el código QR para ver instrucciones 
en varios idiomas para este kit. JA. QRコードをスキャンして、本
キットの多言語説明書をご覧ください。

Α. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Παρακαλούμε, διαβάστε όλες τις οδηγίες και κρατήστε τες, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.
2. Απαιτείται συνεχής καθοδήγηση και επίβλεψη ενήλικα. 
3. Αυτή η συσκευασία προορίζεται για παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών.
4. Αυτή η συσκευασία και το τελικό προϊόν της περιέχουν μικρά κομμάτια τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν πνιγμό αν δεν 
χρησιμοποιηθούν σωστά. Κρατήστε τα μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών.
5. Για να αποφύγετε πιθανό βραχυκύκλωμα, μην αγγίζετε ποτέ τις επαφές μέσα στη θήκη της μπαταρίας με μεταλλικά 
αντικείμενα.
6. Τοποθετήστε τις μπαταρίες μόνο μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του προϊόντος. Απαιτείται επίβλεψη από ενήλικα.

Β. ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
1. Αυτή η συσκευασία απαιτεί δύο μπαταρίες ΑΑΑ των 1,5V που δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.
2. Για καλύτερα αποτελέσματα να χρησιμοποιείτε πάντα καινούργιες μπαταρίες.
3. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα.
4. Αφαιρείτε τις μπαταρίες από το προϊόν, όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
5. Αντικαταστήστε τις εξαντλημένες μπαταρίες αμέσως για να αποφύγετε πιθανή βλάβη του προϊόντος.
6. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν προτού επαναφορτιστούν.
7. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να επαναφορτίζονται υπό την επίβλεψη ενήλικα.
8. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν βραχυκυκλώσει οι ακροδέκτες τροφοδοσίας που βρίσκονται στη θήκη της μπαταρίας.
9. Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
10. Μην τοποθετείτε στη θήκη παλιές και καινούργιες μπαταρίες μαζί.
11. Μην τοποθετείτε μαζί αλκαλικές, κανονικές (άνθρακα-ψευδαργύρου) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΤΕ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ.

Τμήμα Α: αριστερή πλευρά κρανίου, Τμήμα Β: δεξιά πλευρά κρανίου, Τμήμα Γ: γνάθος, Τμήμα Δ: βάση, Τμήμα Ε: 
πιστοποιητικό αυθεντικότητας, Τμήμα ΣΤ: πλακέτα ονομασίας, Τμήμα Ζ: ράβδος, Τμήμα Η: μονάδα ήχου, Τμήμα Θ: 
κάλυμμα μπαταρίας, Τμήμα Ι: κάλυμμα κουμπιού, Τμήμα Κ: στήριγμα κρανίου, Τμήμα Λ: κουμπί, Τμήμα M: βίδες x5, 
Τμήμα Ν: τερματικά καπάκια x2. Επίσης, απαιτούνται αλλά δε συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη συσκευασία: 2 
μπαταρίες ΑΑΑ 1,5 V και ένα μικρό σταυροκατσάβιδο.

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Τοποθετήστε τη βάση (τμήμα Δ) ανάποδα. Τοποθετήστε τη μονάδα ήχου (τμήμα Η) στη θέση της βάσης και 
στερεώστε τη με δύο βίδες (τμήμα Μ).
2. Τοποθετήστε το κουμπί (τμήμα Λ) στη βάση και μετά προσθέστε το κάλυμμα του κουμπιού (τμήμα Ι) και στερεώστε 
το με δύο βίδες.
3. Τοποθετήστε τα δύο μαύρα καλώδια σε ένα από τα τερματικά και προσθέστε τα τερματικά καπάκια (τμήμα Ν) για 
να ασφαλίσετε τα καλώδια στη θέση τους. Επαναλάβετε με τα δύο κόκκινα καλώδια στο άλλο τερματικό.
4. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες ΑΑΑ 1,5 V στη θήκη της μπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι η επίπεδη επιφάνεια, ο αρνητικός 
πόλος της μπαταρίας, βρίσκεται στην πλευρά του ελατηρίου. Προσθέστε το κάλυμμα της μπαταρίας (τμήμα Θ) και 
στερεώστε το με μια βίδα. Απαιτείται επίβλεψη από ενήλικα.
5. Πατήστε το κουμπί για να δοκιμάσετε ότι ο ήχος της μονάδας λειτουργεί σωστά.
6. Τοποθετήστε το στήριγμα του κρανίου (τμήμα Κ) στη βάση και τοποθετήστε τη ράβδο (τμήμα Ζ) σε αυτό.

Αποποίηση ευθυνών: Προσπαθούμε να διατηρήσουμε αυτήν την εφαρμογή όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένη γίνεται. 
Ωστόσο, η εφαρμογή ενδέχεται να μην υποστηρίζει ορισμένα συστήματα, ειδικά αν είναι πολύ παλιά ή πολύ νέα.

7. Τοποθετήστε μαζί τη δεξιά και την αριστερή πλευρά του κρανίου (τμήμα Α και Β), στερεώνοντας το σαγόνι (τμήμα Γ) 
ανάμεσά τους. Βεβαιωθείτε ότι οι προεξοχές των δύο μισών του κρανίου μπαίνουν στις τρύπες του σαγονιού, όπως 
απεικονίζεται, οπότε το σαγόνι κινείται ελεύθερα.
8. Τοποθετήστε το συναρμολογημένο κρανίο πάνω στη ράβδο έτσι ώστε η σιαγόνα να στηρίζεται στην κορυφή της στήριξης 
του κρανίου. 
9. Πατήστε το κουμπί για να λειτουργήσει το κρανίο του Τ-Ρεξ που βρυχάται. ΡΟΑΡ!
10. Συμπληρώστε το πιστοποιητικό αυθεντικότητας (τμήμα Ε) και προσθέστε την πλακέτα ονομασίας (μέρος ΣΤ) στη βάση 
για να ολοκληρώσετε το στήσιμο του κρανίου Τ-Ρεξ.

Ε. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Αν η μονάδα ήχου δεν λειτουργεί:
• Ελέγξτε ότι τα γυμνά μεταλλικά άκρα των καλωδίων αγγίζουν το μέταλλο των τερματικών καπακιών.
• Ελέγξτε ότι οι μπαταρίες σας είναι καινούργιες ή φορτισμένες.
Αν το κρανίο δεν ανοίγει σωστά:
• Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί, το κάλυμμα του κουμπιού, το στήριγμα του κρανίου και η ράβδος έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Ζ. ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• Το σχέδιο του κρανίου Τ-Ρεξ που βρυχάται βασίζεται στο κρανίο ενός δεινοσαύρου που ονομάζεται Τυραννόσαυρος Ρεξ 
(Τ-Ρεξ εν συντομία), το οποίο σημαίνει βασιλιάς τύραννος των σαυροειδών.
• Αυτός ο άγριος δεινόσαυρος έτρωγε κρέας κι έζησε περίπου 65 με 70 εκατομμύρια χρόνια πριν.
• Ένας Τ-Ρεξ είχε μέχρι 12 μέτρα μήκος και έτρεχε με ταχύτητα πάνω από 30 χιλιόμετρα ανά ώρα.
• Το κρανίο ενός πραγματικού Τ-Ρεξ είχε μήκος 1,25 μέτρα και το σαγόνι του ήταν γεμάτο με κοφτερά δόντια μήκους 20 
εκατοστών.
• Οι επιστήμονες έχουν δείξει ότι το σαγόνι ενός Τ-Ρεξ θα μπορούσε να δαγκώσει με δύναμη μεγαλύτερη από 6 τόνους! 
Μπορούσε εύκολα να συντρίψει τα οστά ενός άλλου ζώου.
• Κανείς δεν ξέρει τον βρυχηθμό που έβγαζε ένας T-Ρεξ. Μπορεί να ήταν ένας πολύ χαμηλός αλλά πολύ δυνατός ήχος που 
να έμοιαζε περισσότερο με γουργουρητό παρά με βρυχηθμό όπως κάνει το λιοντάρι ή τον ήχο που κάνει ένας ελέφαντας και 
μοιάζει με σάλπισμα τρομπέτας.
• Οι κυνηγοί απολιθωμάτων έχουν ανακαλύψει περισσότερους από 20 ολόκληρους σκελετούς από Τ-Ρεξ.

Παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας με χρήση πρόσθετης εφαρμογής. 
Ο δεινόσαυρος σου ζωντανεύει!
1. Απαιτείται μια συσκευή κινητού τηλεφώνου με λειτουργικό σύστημα iOS ή Android. Κατεβάστε την εφαρμογή 
DinoCodes™ που είναι διαθέσιμο και στις δύο πλατφόρμες.

2. Σημαδέψτε με τη συσκευή το σχέδιο του κώδικα όπως φαίνεται παρακάτω και σαρώστε το. Δείτε τον δεινόσαυρο 
να ζωντανεύει.
3. Τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες και μοιραστείτε τα με τους φίλους σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ 
Σας εκτιμούμε ως πελάτη και η ικανοποίησή σας με αυτό το προϊόν είναι σημαντική για εμάς. Σε περίπτωση που έχετε 
οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις ή διαπιστώσετε ότι κάποια από τα κομμάτια της συσκευασίας λείπουν ή είναι 
ελαττωματικά, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα μας στη χώρα σας, η διεύθυνση του 
οποίου αναγράφεται στη συσκευασία. Είστε επίσης ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε με την ομάδα διαφημιστικής 
υποστήριξης του προϊόντος στο Email: infodesk@4M-IND.com, Fax (852) 25911556, Tel (852) 28936241, Web site: 
WWW.4M-IND.COM
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