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O controle remoto utiliza 
2 pilhas AAA (não incluídas)

Para trocar as pilhas do controle remoto
1. Abra a tampa do compartimento de pilhas, localizado na parte 
de trás do controle remoto, com o auxílio de uma chave philips.
2. Insira 2 pilhas tamanho “AAA” como mostra a imagem ao lado.
3. Feche a tampa do compartimento de pilhas com o auxílio de 
uma chave philips.
O controle utiliza 2 pilhas "AAA" (não incluídas)

Como trocar as baterias do Dinossauro
1. Com o auxílio de uma chave philips, abra a tampa do 
compartimento de bateria, localizado na parte de baixo 
do dinossauro. 
2. Conecte a bateria ao dinossauro como mostrado na imagem 
ao lado.
3. Feche a tampa do compartimento de baterias com o auxílio de 
uma chave philips.
O dinossauro utiliza 1 bateria L- 053048 - 500mAh 3.7V 
(incluída).

Atenção: Não carregue as baterias imediatamente após brincar, 
deixa a bateria esfriar um pouco antes. 
1. Desligue o Dino Mega Rex.
2. Com o auxílio de uma chave philips, abra a tampa do compartimento de bateria, 
localizado na parte de baixo do dinossauro.
3. Para recarregar, desconecte o kit de baterias do dinossauro e conecte ao cabo USB 
(incluído). Conecte o cabo USB na energia com um plug de tomada (não incluído).
4. Você pode carregar conectando a outras fontes de energia como carregador portátil ou 
computador, desde que seja compatível com a entrada USB. Quando carregado no 
computador ou em outro dispositivo que não a tomada, o carregamento será mais lento. 
5. Os conectores se encaixam de uma única forma, não force para conectar. 
6. A luz LED irá acender enquanto estiver carregando, quando o carregamento for 
completo irá desligar.
7. Tempo de carregamento na tomada: aproximadamente 60-80 minutos.
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CONTEÚDO DA EMBALAGEM

PRECAUÇÕES

COMO MONTAR O BONECO DINOSSAURO

DINO MEGA REX

Leia todas as instruções antes de brincar com o Dino Mega Rex.
Leia atentamente o manual antes de entregar o brinquedo à criança
1. Não o utilize perto da água. Limpe-o utilizando um tecido macio ou papel toalha. 
2. Não o coloque em superfícies molhadas. 
3. Brinquedo indicado para crianças acima de 04 anos.
4. Não exponha o Dino Mega Rex a calor, chamas ou fogo.
5. Sempre aperte todos os botões com cuidado e de forma suave. 
6. Não o utilize em ambientes molhados, pois pode causar descargas elétricas durante o uso. 
7. Não exponha seu Dino Mega Rex a temperaturas acima de 40º. Mantenha fora da luz direta do sol. 
8. Evite quedas e batidas para não causar danos ao brinquedo. 
9. A troca e carregamento de pilhas e bateria deve ser feita por um adulto.

Insira as asas nas cavidades dos dois lados do corpo 
do dinossauro e a cauda na cavidade da parte de trás, 
como indicado na imagem.

Depois de brincar você pode tirar a cauda apertando o 
botão, como indicado na imagem ao lado. 
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LIGANDO/ DESLIGANDO
Após instalar as pilhas e baterias de acordo com as instruções, você pode 
ligar o seu Dino Mega Rex para brincar.
Para ligar: Mude a chave “ON/OFF” da posição “OFF” (desligado) para a 
posição “ON” (ligado).
Para desligar: Mude a chave “ON/OFF” da posição “ON” (ligado) para a 
posição “OFF” (desligado).
Atenção: Quando a bateria estiver descarregando o Dino Mega Rex irá 
parar. Uma vez que as baterias forem corretamente recarregadas e 
colocadas no compartimento de baterias ele voltará a funcionar. 

Botão ON/ OFF 
“liga/ desliga”

Utilize o controle remoto para mover o seu 
Dino Mega Rex em diferentes direções! 

Pressione os botões “esquerda” e “direita” para ele se 
mover para os lados.
Pressione os botões “frente” e “trás” para ele andar para 
frente ou para trás. 
Pressione os botões “avança” e “recua” para ele avançar 
ou recuar.
Pressione o botão “dança” para que ele dance.


