REPÜLŐ ELLA TÜNDÉR

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket, a repülő Ella tündért.
Ez a termék egy repülő tündér baba fényekkel és infravörös indukciós vezérléssel. A baba felfelé és
lefelé repül, az automatikus érzékelőknek köszönhetően pedig könnyen működtethető. A repülés
közbeni automatikus érzékelésnek köszönhetően, amikor érzékel egy tárgyat, automatikusan
felfelé repül. Javítja a gyermek képességeit, például a motoros készségeket és a koordinációt.

CSOMAG TARTALMA:
1 x repülő tündér
1 x USB töltőkábel
1 x felhasználói kézikönyv
TERMÉKLEÍRÁS:
Anyag: ABS műanyag
Mozgás iránya: fel és le
Töltés USB-kábellel
Töltési idő: kb. 25 perc
Repülési idő: 8-10 perc
Méretek: 17 x 6 x 21 cm
Szín: rózsaszín
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Nem alkalmas 36 hónap alatti gyermekek számára.
Felnőtt felügyelete mellett kell működtetni.
Óvakodjon a lehetséges éles pontoktól a szárnyak végén. Ne helyezze a szárnyat a
szeme közelébe, mert kiszúrhatja a szemét.
A propeller forgása nagy sebességű, ezért a veszély elkerülése érdekében, ne érjen
hozzá kézzel.
Tartsa távol az arcától és a szemeitől.
Ne indítsa el emberekre vagy állatokra irányítva.
Kérjük, töltés közben tartsa távol a tűztől és a víztől.
Ne röptesse autók, emberek, háziállatok, felsővezetékek és víztestek, épületek, fák,
nagyfeszültségű elektromos torony felé vagy erős szél esetén.
Tartsa távol az ujjait, a haját és laza ruházatát a propellertől, amíg a repülő tündér be van
kapcsolva
Ne helyezzen idegen tárgyakat vagy anyagot a mozgó részek, például a szárnyak köré.
Ne fogja meg a szárnyakat, amikor a repülő tündér csapkod.
Ne fogja meg a repülő tündért repülés közben.
A repülő tündért csak a mellékelt USB kábellel töltse
Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, mielőtt a játékot gyermekének adná.
Ne hajlítsa meg a repülő tündér szárnyait, mert az befolyásolhatja teljesítményét.
Mindig kapcsolja ki a repülő tündért, ha nincs használatban,
Körülbelül 5 perc repülési idő után a repülő tündér sebessége lassul, az elemek majdnem
lemerülnek, a repülő tündér fokozatosan leereszkedik és a földre száll, itt az ideje, hogy
feltöltsék.
Ne tárolja a repülő tündért hő vagy közvetlen napfény közelében
A repülő tündér repülési ideje változhat attól függően, hogy milyen a reptetési stílusa
Kérjük, ne próbáljon meg játszani a repülő tündérrel erős szélben, a repülő tündér
irányíthatatlanná válik, és lezuhan.
Az egyenes repüléshez tartsa a repülő tündért egy bizonyos távolságra, azért, hogy
magasra repülhessen, különben a repülő tündér könnyen leereszkedhet és fordulás
közben földet érhet.

ALKATRÉSZEK

1. Forgórészek
2. Szárnyak
3. Hálózati kapcsoló
4. Töltőbemenet
5. Érzékelő
6. Ventillátor

MEGJEGYZÉS: A csomagban két szárny
található, amelyeket manuálisan kell
felszerelni!

A felszerelés egyszerű — csak rögzítse a szárnyak csapjait a baba szárnyainak csapjaihoz.

TERMÉK MŰKÖDÉSE:

A TERMÉK FELTÖLTÉSE: Csatlakoztassa az USB töltőkábelt az egyik
végét a játékhoz, a másik végét pedig a számítógéphez, hordozható
akkumulátorhoz vagy adapterhez (nem tartozék).

1.

Tartsa a tündért merőlegesen a lábán, és kapcsolja be
a kapcsolót.

2.
A fények bekapcsolnak, és 3 másodperccel később a szoknya
elkezd forogni. Most már röptetheti a tündért. Mindig vízszintesen
engedje el a tündért.
Alacsony fordulatszámon indul; felszálláskor bizonyos emelkedés
után éri el a sebességet.

3.

Helyezze a kezét a repülő alá. A repülő tündér baba
képes érzékelni a körülötte lévő tárgyakat és
intelligensen mozog. Egy bizonyos távolság után,
automatikusan lefelé fog repülni, ekkor a tündér alá kell
tennie a kezét, hogy újra felemelkedhessen. Tegye a
kezét a tündér alá, a tündér felfelé fog repülni. Vegye el
a kezét, a tündér automatikusan le fog szállni.

4.

A repülő tündér automatikusan megáll, amikor
akadályba ütközik. Ha újra szeretné reptetni, ki kell
kapcsolnia, majd újra be kell kapcsolnia.

Megjegyzés:
-

Ha a tündért fejjel lefelé vagy oldalra fordítja, a szárnyak forgása leáll.
Amikor a tündér lezuhan vagy akadállyal találkozik, a szárnyak leállnak — ez nem jelenti
viszont azt, hogy a játék ki van kapcsolva. A kikapcsoláshoz továbbra is használnia kell a
kapcsolót. Mindig kapcsolja ki a tündért, amikor a szárnyak leállnak.

TISZTÍTÁS
Ne használjon nedves ruhát a repülő tündér tisztításához vagy ne merítse vízbe. Csak száraz ruhát
használjon a portalanításához.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások
Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket nem szabad az EU egész területén más háztartási
hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítás által
okozott környezeti vagy emberi egészségre gyakorolt esetleges károk megelőzése;
felelősségteljes újrahasznosítás az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának
előmozdítása érdekében. A használt eszköz visszaküldéséhez használja a visszaküldési és gyűjtési
rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ez a termék
környezetvédelmi szempontból biztonságosan újrahasznosítható.
A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó EK-irányelvek
követelményeinek.

