LÉTAJÍCÍ VÍLA ELLA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Děkujeme za zakoupení našeho výrobku, létající víly Elly.
Tento výrobek je létající víla – panenka se světly a infračerveným indukčním ovládáním. Díky
automatickému senzoru může panenka létat nahoru a dolů, a tak se snadno ovládá. Pokud při letu
víly její automatický senzor zjistí objekt, víla automaticky letí nahoru. Rozvíjí schopnosti vašeho
dítěte, jako je motorika a koordinace.

OBSAH BALENÍ:
1x Létající víla
1x USB nabíjecí kabel
1x uživatelská příručka
SPECIFIKACE VÝROBKU:
Materiál: ABS plast
Směr pohybu: nahoru a dolů
Nabíjení prostřednictvím USB kabelu
Doba nabíjení: cca 25 min
Doba provozu: 8-10 minut
Rozměry: 17 x 6 x 21 cm
Barva: růžová
VAROVÁNÍ
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•
•
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•
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Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.
Hračka by měla být provozována pod dohledem dospělé osoby.
Dávejte pozor na eventuální ostré hroty na konci křídel. Nedávejte křídlo do blízkosti
očí, mohlo by vás zranit.
Vrtule se otáčí vysokou rychlostí, nedotýkejte se jí proto rukama, abyste předešli
možnému nebezpečí.
Držte daleko od obličeje a očí.
Nespouštějte ji na lidech nebo zvířatech.
Při nabíjení se prosím držte stranou od ohně a vody.
Nenechte vílu létat v blízkosti automobilů, lidí, domácích zvířat, nadzemního vedení,
vodních ploch, budov, stromů, věží s dráty vysokého napětí nebo při silném větru.
Když je létající víla zapnutá, mějte prsty, vlasy a volné oblečení dál od vrtule
Nedávejte cizí předměty nebo materiál kolem pohyblivých kloubů, jako jsou křídla.
Nedržte křídla, zatímco s nimi létající víla mává.
Nechytejte létající vílu, když je v pohybu.
Létající vílu nabíjejte pouze prostřednictvím dodaného USB kabelu
Odstraňte veškerý obalový materiál předtím, než dáte hračku dítěti.
Neohýbejte křídla létající víly, protože to může mít vliv na její výkon.
Létající vílu vždy vypněte, když se nepoužívá.
Po zhruba 5 minutách provozu bude rychlost létající víly pomalejší, baterie je téměř
vybita a létající víla začne postupně klesat. Až přistane na podlahu, je na čase ji dobít.
Neskladujte létající vílu v blízkosti tepla nebo na přímém slunečním světle
Doba provozu létající víly se může změnit v závislosti na vašem stylu létání
V případě silného větru si prosím s létající vílou nehrajte, bude mimo vaši kontrolu a
může dojít ke srážce.
Nechte vílu po určitou vzdálenost letět rovně, aby se dostala vysoko, jinak by při otáčení
mohla klesnout a dopadnout na podlahu.

ČÁSTI

1. Rotory
2. Křídla
3. Vypínač
4. Vstup pro nabíjení
5. Senzor
6. Otvor větráčku

POZNÁMKA: V balíčku najdete dvě křídla,
která je třeba nainstalovat ručně!

Instalace je jednoduchá — stačí připevnit křídla s kolíky na kolíky umístěné na křídlech víly.

PROVOZ VÝROBKU:

NABÍJENÍ VÝROBKU: Připojte jeden konec nabíjecího USB kabelu k
hračce a druhý konec k počítači, přenosné baterii nebo adaptéru
(nejsou součástí balení).

1.

Držte vílu kolmo k podlaze a zapněte vypínač.

2.
Dojde k zapnutí světel a o 3 sekundy později se sukně začne
otáčet. Nyní můžete vílu nechat létat. Vílu vždy uvolněte
vodorovně.
Začíná létat při nízkých otáčkách, rychlosti dosáhne až při určité
výšce po startu.

3.

Umístěte ruce pod vílu. Senzor létající víly rozpozná
objekty kolem ní a umožní jí se pohybovat inteligentně.
Po určité vzdálenosti poletí automaticky dolů, a v tu
chvíli pod vílu nastavte ruku, aby mohla opět letět
nahoru. Pokud nastavíte ruku pod vílu, ona opět vzlétne.
Pokud ruku stáhnete, víla automaticky přistane.

4.

Létající víla se automaticky zastaví, pokud narazí na
překážku. Pokud chcete, aby znovu letěla, musíte
vypínač vypnout a znovu jej zapnout.

Poznámka:
-

Pokud otočíte vílu vzhůru nohama nebo na stranu, křídla se přestanou otáčet.
V případě, že víla spadne nebo narazí na překážku, křídla se přestanou otáčet — to
neznamená, že je hračka vypnutá. Chcete-li ji vypnout, musíte vždy použít vypínač. Vílu
vždy vypínejte až v okamžiku, když se křídla přestanou otáčet.

ČIŠTĚNÍ
K čištění nepoužívejte vlhký hadřík a vílu nenamáčejte do vody. Používejte pouze suchý hadřík k
setření prachu.

Pokyny k recyklaci a likvidaci
Toto označení vyjadřuje, že by se tento výrobek neměl likvidovat společně s běžným
domovním odpadem v rámci celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního
prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, odpovědně jej
recyklujte za účelem podpory opětovného využití druhotných surovin. Pokud chcete použitý
výrobek vrátit, využijte k tomu systém sběru a recyklace nebo se obraťte na prodejce, od kterého
jste výrobek zakoupili. Mohou tento výrobek převzít pro bezpečnou a environmentálně šetrnou
recyklaci
Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky platných směrnic ES.

