
DinoSaur DNA
TyRannoSaurus ReX

Dinozavrova DNK - Tiranozaver rex

OPOZORILO:
NEVARNOST ZADUŠITVE z majhnimi 
delci. Ni primerno za otroke do 3 let.

Preizkusite se kot paleontologi in genetiki za dinozavre. Izkopljite okostje dinozavra, ki se sveti v temi. Zberite njegovo DNK in 
s pomočjo tehnologije nadgrajene resničnosti (NR) poustvarite dinozavra v naravni velikosti pred lastnimi očmi. Posnemite 
video in ga pošljite prijateljem preko družabnih omrežij – navdušeni bodo! Ta edinstven komplet za izkopavanje dinozavra 
združuje ročne spretnosti in virtualno zabavo.

A. VARNOSTNI NAPOTKI
1. Pred začetkom preberite celotna navodila.
2. Potrebna sta pomoč in nadzor odrasle osebe. 
3. Gips v prahu lahko draži oči, nos in grlo. Z njim ravnajte pazljivo. Potreben je nadzor odrasle osebe. Snovi ne dajajte v usta 
in ne nanašajte na telo. Izogibajte se stiku z očmi in vdihavanju prahu. Če pride v oči, jih sperite z vodo in se posvetujte z 
zdravnikom, v kolikor se težave nadaljujejo. Med izkopavanjem prah redno odstranjujte s čopičem. Prahu ne odpihujte stran. 
Uporabite vodo z razpršilnikom, da prah navlažite in bo tako ostal na delovni površini. (Pozor: moker gips lahko pusti 
madeže. Oblecite predpasnik ali delovna oblačila.) Med izkopavanjem lahko za dodatno zaščito nosite zaščitna očala ali 
masko za obraz.
4. Komplet je primeren za otroke nad 8 let. 
5. Komplet in končni izdelek vsebujeta majhne delce, ki ob neprimerni uporabi lahko povzročijo zadušitev. Hranite izven 
dosega otrok, mlajših od 3 let.

B. NAVODILA ZA IZKOPAVANJE
1. Delajte na trdni in ravni površini. Priporočamo, da delovno površino prekrijete s časopisom, da jo zaščitite in si olajšate 
čiščenje.
2. Oblecite delovno haljo ali stara oblačila. Umazana oblačila perite ločeno z detergentom za perilo.
3. Gips odvrzite v smeti. Prahu ne spuščajte v odtok umivalnika ali kopalne kadi, saj lahko zamaši odtoke.

Opomba: namen tega kompleta je, da otroci posnemajo paleontologe, ki izkopavajo okostja. Za to je potrebno potrpljenje, kot 
ga imajo pravi paleontologi. Celoten postopek lahko traja več ur ali dni. In prav v tem se skriva zabava! Če želite postopek 
izkopavanja izpeljati hitreje, lahko pred začetkom gips popršite z nekaj vode ali celotno kocko za minuto potopite v umivalnik 
z vodo, da se gips zmehča. Vendar to ni tako zabavno. Vedite tudi, da moker gips lahko pusti madeže. 

C. VSEBINA

1 kocka iz gipsa z nalepkami delcev DNK in kompletom okostja dinozavra, ki se sveti v temi, 1 posebej zasnovano orodje za izkopavanje, 1 
čopič, 2 projekcijski podlogi (42 x 42 cm) 1 kos mehkega voska in podrobna navodila

VPRAŠANJA IN PREDLOGI
Naše kupce izjemno cenimo, zato je pomembno, da ste z izdelkom zadovoljni. V kolikor imate kakršnekoli predloge ali vprašanja, ali če v 
kompletu manjkajo deli oziroma so okvarjeni, vas prosimo, da se obrnete na našega distributerja: Singa d.o.o., www.singa.si. Lahko pa 
kontaktirate tudi naš oddelek za podporo kupcem: e-pošta: infodesk@4M-IND.com, spletna stran: WWW.4M-IND.COM

D. IZKOPLJITE DINOZAVROVO DNK IN OKOSTJE, KI SE SVETI V 
TEMI
S pomočjo orodja za izkopavanje začnite nežno odstranjevati gips. Ko 
zagledate posodico z DNK in okostje, izkopavajte še bolj previdno! S 
čopičem odstranite prah s posodice z DNK in delov dinozavrovega 
okostja. Morebitne ostanke prahu obrišite z vlažno krpo. Ko ste našli 
vse dele okostja, jih pospravite, saj jih boste potrebovali za dejavnost 
pod točko H. Vzemite posodico z DNK in nadaljujte z naslednjo točko, 
da bo dinozaver v naravni velikosti zaživel pred vašimi očmi!

E. DOPOLNITE PROJEKCIJSKI PODLOGI Z DINOZAVROVO DNK
Razprite obe projekcijski podlogi. Videli boste, da na določenih mestih 
manjkajo delčki DNK. Ta mesta so označena z znakom "?" in puščico. 
Vzemite posodico z DNK, ki ste jo ravnokar izkopali. Odpite pokrov in 
izvlecite nalepko z delci DNK. (Namig: pri tem si lahko pomagate s 
plastično konico čopiča ali pisala.) Odlepite zadnjo plast nalepke in jo 
prilepite na označeno mesto na projekcijski podlogi. Nalepka je 
nekoliko večja od mesta, kamor jo morate zalepiti, zato pazite, da 
nalepka to mesto v celoti prekrije. Čestitamo – dopolnili ste dinozav-
rovo DNK na projekcijski podlogi!

F. POUSTVARITE DINOZAVRA V NARAVNI VELIKOSTI Z 
APLIKACIJO DinoCodes
Posebne funkcije vaših projekcijskih podlog se aktivirajo s pomočjo 
aplikacije DinoCodes™. Starše prosite za pametni telefon ali tablični 
računalnik, ki mora biti povezan s stabilnim internetnim omrežjem. Z 
njihovo pomočjo naložite aplikacijo DinoCodes™ iz trgovin Google 
Play Store™ ali Apple App Store™.
(Opombe: aplikacija DinoCodes™ deluje na večini naprav Apple™ z 
iOS 8.0 ali več. Ustrezne so naslednje naprave znamke Apple™: 
iPhone® 5 ali novejši, iPad® mini ali novejši, iPad® Air ali novejši. 
Zaradi raznolikosti naprav z Android™ sistemom smo za podporo 
aplikaciji testirali le naslednje: serija Google Nexus®, Samsung 
Galaxy S5® in Samsung Galaxy Tab®. Seznam ustreznih naprav 
bomo sproti dopolnjevali z drugimi priljubljenimi napravami.)

Projekcijsko podlogo postavite na tla. Odprite aplikacijo DinoCodes™. 
Kamero na svoji napravi usmerite tako, da zajame celotno podlogo – 
razdalja med kamero in podlogo naj ne bo večja od 2 metrov. Prikazal 
se vam bo dinozaver v naravni velikosti! Če kamero ali projekcijsko 
podlogo obrnete ali premaknete, se bo premaknil tudi dinozaver in 
prav realistično rjovel. Na voljo imate tudi dodatno projekcijsko 
podlogo s skrivnostnim ozadjem. Skenirajte jo, da vidite, kaj skriva. 
Podlogi postavite eno zraven druge za še bolj intenzivno in realistično 
vizualno doživetje.
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H. SESTAVITE OKOSTJE DINOZAVRA
Po virtualnem doživetju dinozavra v naravni velikosti v nadgrajeni resničnosti je čas, da se vrnemo v resnično življenje – ne 
pozabite na okostje dinozavra! V kocki gipsa je 12 delov okostja. Preostanek prahu obrišite z vlažno krpo. S konico čopiča 
odstranite ostanke prahu med zarezami. Posamezne dele sestavite v popolno okostje dinozavra. Zareze lahko zapolnite s 
koščki zmehčanega voska. Ko se bo okostje nekaj časa napajalo na svetlobi, se bo v temi svetilo. Sprostite svojo prazgo-
dovinsko domišljijo, da zarjove v noč.

1. čeljust
2. lobanja
3. hrbtenica
4. & 5. prsni koš
6. & 7. roke
8. rep
9. & 10. medenica
11. & 12. noge

Če so nalepke z DNK poškodovane, nadomestne izrežite spodaj:

Apple, Apple Logo, iPhone, iPad, iPad Air in iPad mini so blagovne znamke podjetja Apple Inc., registriranega v ZDA in 
drugih državah.
App Store je storitev podjetja Apple Inc.
Android, Google Play in Google Nexus so blagovne znamke podjetja Google Inc.
Samsung, Galaxy, Galaxy S5 in Samsung Galaxy Tab so blagovne znamke podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.
DinoCodes je blagovna znamka podjetja idvision Limited. Augmented Reality System HK Patent App 14107099.9
©2015 4M Industrial Development Limited. Vse pravice pridržane.

I. ZANIMIVOSTI

DINOZAVRI
- Beseda "dinozaver" izhaja iz grščine in pomeni "strašni kuščar".
- Dinozavri so vladali Zemlji več kot 180 milijonov let, od triasa pred približno 230 milijoni let skozi juro vse do konca krede 
pred približno 65 milijoni let.
- Oseba, ki proučuje dinozavre, se imenuje paleontolog.

DNK
- DNK oz. deoksiribonukleinska kislina je dolga tanka molekula, ki je nosilka genetske informacije v vseh živih organizmih. Te 
informacije so kot nekakšen priročnik z navodili, ki določa, kako celice delujejo. Prenašajo se s staršev na potomce.
- DNK najdemo v vseh živih organizmih in številnih virusih.
- Pri ljudeh je struktura DNK identična v 99,9 %, edinstvene pa nas dela preostalih 0,1 %.

NADGRAJENA RESNIČNOST 
- Nadgrajena resničnost (NR) je tehnologija, ki povezuje digitalne informacije, npr. podobe, zvoke ali posnetke, z uporab-
nikovim okoljem v realnem času.
- Nadgrajena resničnost se uporablja v številne namene. Najprej so jo uporabljali v vojski, industriji in medicini, danes pa tudi 
v komercialnem sektorju in svetu zabave.
- Eden od londonskih muzejev s pomočjo NR obiskovalcem prikazuje, kako je bil London videti nekoč. Gre za pravi sprehod 
skozi zgodovino.

DRUGE DEJAVNOSTI
Aplikacija DinoCodes™ ponuja še druge interaktivne 
možnosti.

1. Zanimivosti
Spoznajte zanimiva dejstva o dinozavrih. Te prazgodovinske 
živali vas bodo naravnost očarale.
2. Okvirji in ozadja
Nastavite ozadje za vašega dinozavra! Na voljo so 
najrazličnejše teme – tropski pragozd, vesolje, vulkan, celo 
oder ali poročila na TV.
3. Videi in fotografije
S pomočjo aplikacije posnemite video ali fotografijo in ju 
nemudoma delite s prijatelji preko družabnih omrežij ali 
e-pošte. Rjoveči dinozaver jih bo šokiral.

Zanimivosti Okvirji in ozadja Snemanje in fotogra�ranje
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ODPRAVLJANJE TEŽAV
Če aplikacija ne prepozna projekcijske podloge in se virtualna podoba ne prikaže:
- preverite, če so zaradi svetlobe, ki se odbija od podloge, podobe na njej slabše vidne
- preverite, da kot skeniranja na napravi ni preozek
- preverite, da razdalja med kamero in podlogo ni večja od 2 metrov
- preverite, da prostor ni pretemen in zato kamera ne zazna podloge
- preverite, če nalepka z DNK prekriva celotno prazno polje
- med skeniranjem postavite podlogo na svetlejša tla
- podlogo še enkrat skenirajte, neposredno od zgoraj. Ko se pokaže dinozaver, se počasi oddaljite.
Če se vam zdi, da aplikacija deluje počasi ali zaostaja, zaprite vse ostale aplikacije. Na napravah Apple™ poskrbite, da se 
aplikacija poveže s funkcijo kamere in albumi na napravi.
Če so nalepke z DNK poškodovane, odrežite del vzorca DNK na zadnji strani teh navodil in ga prilepite na podlogo.

G. POSNEMITE SVOJ FILM O DINOZAVRIH 
Seti z dinozavrovo DNK so na voljo v treh različicah, in sicer z vsemogočnim tiranozavrom rexom, s triceratopsom s 
strašljivim rogom in s stegozavrom z nazobčanim hrbtom ter dodatnimi
učinki vulkana, strele in tornada. Zberite vse!
Izkopljite njihove DNK in jih ponovno
oživite s pomočjo aplikacije DinoCodes™!
Postavite jih v različna ozadja. Posnemite
osupljiv mega film, v katerem nastopajo
različne vrste dinozavrov, vaša
družina in prijatelji in celo vi sami!
Zberite vse!


