ЛЕТЯЩАТА ФЕЯ ЕЛА

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Благодарим Ви, че закупихте нашия продукт Летящата фея Ела.
Този продукт представлява летяща кукла-фея със светлини и инфрачервено дистанционно
управление. Благодарение на автоматичните сензори куклата може да лети нагоре и надолу,
като управлението ѝ е лесно. Когато по време на полет автосензорът засече обект, куклата
автоматично полита нагоре. Тя подобрява способностите на детето като двигателни умения и
координация.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА:
1 бр. Летяща фея
1 бр. USB кабел за зареждане
1 x ръководство за употреба
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА:
Материал: ABS пластмаса
Посока на движение: нагоре и надолу
Зареждане чрез USB кабел
Време за зареждане: около 25 мин
Време на полета: 8-10 минути
Размери: 17 х 6 х 21 см
Цвят: розов
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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Не е подходяща за деца на възраст под 36 месеца.
Да се използва в присъствието на отговорен възрастен.
Пазете се от потенциалните остри точки в края на крилата. Не приближавайте
крилата близо до окото или те могат да наранят очите ви.
Витлово въртене с висока скорост, не докосвайте с ръце, за да избегнете опасност.
Дръжте далеч от лицето и очите.
Не насочвайте срещу хора или животни.
Моля, пазете далеч от огън и вода по време на зареждане.
Да не се оставя да лети в близост до автомобили, хора, домашни любимци,
въздушни проводници, водни басейни, сгради, дървета, електрически стълбове с
високо напрежение или при силен вятър.
Пазете пръстите, косата и свободни дрехи далеч от витлото, когато Летящата фея е
включена
Не поставяйте външни предмети или материали около движещите се връзки като
например крилата.
Не задържайте крилата, докато летящата фея ги размахва.
Не хващайте летящата фея, докато лети.
Зареждайте летящата фея само с помощта на предоставения USB кабел
Отстранете цялата опаковка преди играчката да бъде дадена на дете.
Не огъвайте крилата на летящата фея, тъй като това може да повлияе на нейната
функционалност.
Винаги изключвайте летящата фея, когато не е в употреба,
След около 5 минути летателно време скоростта на летене на фея ще бъде побавна, батериите са почти изчерпани, летящата фея постепенно ще се снижи и ще
кацне на пода, което означава, че е време за презареждане.
Не съхранявайте летящата фея близо до източник на топлина или на пряка слънчева
светлина

•
•
•

Времето за летене на Вашата летяща фея може да е различно в зависимост от стила
на летене
Моля, опитайте се да не играете с летящата фея при силен вятър, летящата фея ще
бъде извън Вашия контрол и може да причини тежък инцидент.
Задръжте летящата фея да излети направо за известно разстояние, за да може да се
издигне нависоко, в противен случай летящата фея лесно ще се спусне и ще кацне
на пода, докато се върти.

ЧАСТИ

1. Ротори
2. Крила
3. Превключвател на захранването
4. Вход за зареждане
5. Сензор
6. Въздушна дюза на вентилатора

ЗАБЕЛЕЖКА: В пакета ще намерите две
крила, които трябва да бъдат монтирани
ръчно!

Монтажът е прост — просто прикрепете щифтовете на крилата към щифтовете на крилата
на куклата.

РАБОТА С ПРОДУКТА:

ЗАРЕДЕТЕ ПРОДУКТА: Свържете единия край на USB кабела за
зареждане към играчката, а другия край към компютър,
преносима батерия или адаптер (не са включени в пакета).

1.

Задръжте феята перпендикулярно на пода и
включете превключвателя.

2.
Светлините ще се включат и 3 секунди по-късно полата
ще започне да се върти. Сега може да оставите феята да полети.
Винаги пускайте феята хоризонтално.
Тя започва да се върти с ниска скорост; нормалната си скорост
ще достигне при определено издигане след излитането.

3.

Поставете ръцете под летателното устройство.
Летящата фея може да засича предметите около нея
и да се движи интелигентно. След известно
разстояние тя ще полети надолу автоматично; това е
моментът, когато трябва да сложите ръката си под
нея, за да може да се издигне отново. Сложете
ръката си под феята, феята ще се издигне летейки.
Махнете ръката си, феята автоматично ще кацне.

4.

Летящата фея ще спре автоматично, когато срещне
препятствие. Ако искате да я накарате да лети отново, трябва да изключите
превключвателя и да го включите отново.

Забележка:
-

Ако обърнете феята с главата надолу или настрани, крилата ще спрат да се въртят.
Когато феята падне или срещне препятствие, крилата ще спрат да се въртят — това
не означава, че играчката е изключена. За да я изключите, трябва да използвате
превключвателя. Винаги изключвайте куклата, когато крилата спрат да се въртят.

ПОЧИСТВАНЕ
Не използвайте влажна кърпа за почистване, нито потапяйте летящата фея във вода за
почистване. Използвайте само суха кърпа, за да почиствате праха.

Инструкции за рециклиране и изхвърляне
Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други
битови отпадъци в целия ЕС. За да се предотврати възможно увреждане на
околната среда или човешкото здраве от неконтролирано обезвреждане на
отпадъци; рециклирайте отговорно, за да се насърчи устойчивото повторно използване на
материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите
за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, от който е закупен продуктът.
Те могат да вземат този продукт за екологично безопасно рециклиране
Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на
приложимите директиви на ЕС.

