
VERIFIQUE O CÓDIGO QR PARA VER AS INSTRUÇÕES MULTI-IDIOMAS.

PARA OS PAIS: POR FAVOR, LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE 
DAR ORIENTAÇÃO A SEUS FILHOS.
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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。

MAMUTE

A. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA:  
1. Leia cuidadosamente estas instruções antes de começar. 
2. É recomendada a assistência e supervisão de um adulto.
3. O excesso de pó de gesso pode irritar os olhos, nariz e garganta. Manuseie com cuidado. A supervisão 

de um adulto é necessária. Não coloque o material na boca nem aplique no corpo. Evite o contato com os 
olhos e a inalação do pó. Em caso de contato com os olhos, lave com água e consulte seu médico se o 
desconforto persistir. Durante o processo de escavação, remova a poeira periodicamente com a escova. 
Não tente soprar a poeira. Use um borrifador de água para umedecer a poeira e facilitar a remoção do 
gesso da superfície de trabalho. (Atenção: O gesso úmido pode manchar. Use um avental ou roupas 
velhas.) Óculos de proteção ou máscara facial são recomendados para proteção adicional durante a 
escavação.

4. Este kit é destinado a crianças acima de 8 anos.
5. Este kit e seu produto final contêm peças pequenas que podem ser engolidas. Mantenha fora do alcance 

das crianças menores de 3 anos.
6. Lave as mãos depois que todos os ossos forem encontrados e o excesso de material descartado.
7. Tenha cuidado para não machucar as mãos ao martelar o cinzel. O excesso de força é desnecessário 

para desenterrar os ossos de dinossauro.

B. OBSERVAÇÕES 
1. Sempre trabalhe em uma superfície sólida nivelada. Cubra a superfície de trabalho com jornal para 

proteger e auxiliar na limpeza. 
2. Use um avental ou roupas velhas pois o gesso pode manchar roupas. Quando for lavar as roupas, utilize  

detergente e lave a roupa suja separadamente.
3. Descarte o gesso no lixo. Não descarte o gesso em pó em ralos de pias ou banheiras, pois isto pode 

resultar em um entupimento. 
Nota: A intenção deste kit é que as crianças imitem um paleontólogo escavando fósseis. O processo de 
escavação tem que ser feito com paciência como um verdadeiro paleontólogo. Todo o processo pode 
demorar algumas horas ou dias para ser concluído. Essa é a essência da diversão da escavação. Se você 
quiser acelerar o processo de escavação, poderá vaporizar um pouco de água sobre ela, ou mesmo 
submergir todo o bloco em uma pia com água durante um minuto antes de cavar. Isto irá amolecer o gesso. 
Esteja ciente também de que gesso molhado pode manchar. 
 

C. CONTEÚDO  
1 bloco de gesso com esqueleto de dinossauro embutido, 1 bandeja de escavação, adesivo para unir ossos 
de dinossauros, 1 martelo, 1 cinzel, 1 pincel e instruções detalhadas.

D. MONTAGEM DA BANDEJA DE ESCAVAÇÃO
Monte a bandeja de escavação de papel antes de iniciar o processo de escavação. Depois de concluído, 
coloque o bloco de gesso no centro da bandeja. Isso manterá a área limpa enquanto você desenterra os 
incríveis ossos de dinossauros.
Dobre e desdobre ao longo de cada linha de vinco. Dobre as quatro abas laterais para cima ao longo do 
vinco quadrado no meio. Dobre as abas juntas em cada canto, deixando o material extra do lado externo da 
bandeja. Dobre o excesso de material sobre a aba do lado longo da bandeja para prender a estrutura 
conforme mostrado. Você pode adicionar uma fita adesiva de casa para prender no lugar, se necessário.

E. INSTRUÇÕES DE ESCAVAÇÃO
1. Use o martelo para bater suavemente na extremidade redonda do cinzel para lascar o gesso com essa 

ferramenta. Quando os ossos do esqueleto do dinossauro começarem a aparecer, escave com cuidado! 
Raspe e remova delicadamente o gesso que envolve os ossos com a espátula rugosa na ponta do cabo 
do martelo.

2. Use o pincel para remover o restante do pó de gesso do esqueleto do dinossauro.
3. Qualquer poeira restante pode ser limpa com um pano úmido. Use a ponta do cabo do martelo para 

remover o gesso restante das pequenas frestas nos ossos dos dinossauros para facilitar a montagem.
4. Uma vez encontrados todos os ossos de dinossauro, siga as instruções de montagem para colocá-los 

juntos.
5. Use o adesivo incluído para unir os ossos de dinossauro. O adesivo também pode ser usada para 

reposicionar os ossos.

F. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM  
Posicione os ossos de acordo com o diagrama.
Mamute: 17 ossos no total.

G. CURIOSIDADES
VOCÊ SABIA?
• Em 1977, um bebê mamute congelado foi descoberto por garimpeiros de ouro na Sibéria. Ele tinha apenas 
seis meses de idade quando morreu a mais de 40.000 anos atrás.
• Um mamute inteiro congelado foi encontrado na Sibéria em 1900. Ele ainda tinha 14 kg de alimento não 
digerido no estômago, incluindo grama, musgo, e agulhas de pinho.
• Os mamutes tinham dentes de topo achatado muito fortes e resistentes ao desgaste. Isto era de vital 
importância pois os mamutes se alimentavam principalmente de grama que era muito resistente e abrasiva.
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DÚVIDAS E COMENTÁRIOS
Nosso propósito é ter você como cliente e sua satisfação com este produto é importante para nós. Caso 
você tenha quaisquer comentários ou perguntas, ou se você encontrar alguma parte deste kit faltando ou 
defeituosa, não hesite em contatar o nosso distribuidor no seu país. Produzido por 4M Industrial 
Development Limited – Hong Kong. Importado e distribuído no Brasil por: Kosmika Brinquedos e-mail: 
sac@kosmika.com.br / www.kosmika.com.br

ATENÇÃO:
NÃO RECOMENDADO PARA CRIANÇAS MENORES 
DE 3 ANOS POR CONTER PARTES PEQUENAS 
QUE PODEM SER ENGOLIDAS.

DINOSSAURO

KIT DE 
ESCAVAÇÃO DE

Descubra os maiores segredos da natureza!


