
ZÂNA ZBURĂTOARE ELLA 
 

 
 

MANUAL DE UTILIZARE 

 

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru zâna zburătoare Ella. 

Acest produs este o păpușă zână zburătoare cu lumini și control prin inducție în infraroșu. Cu un 
sistem automat de detecție, păpușa poate zbura în sus și în jos, și poate fi comandată cu ușurință.  

Detecție automată, în timpul zborului, când detectează un obiect, zboară automat în sus. 
Îmbunătățește abilitățile copilului, cum ar fi abilitățile motorii și coordonarea. 

 
 
 
 
 



CONȚINUTUL PACHETULUI: 
 
1 x Zână zburătoare 
1 x Cablu de încărcare USB 
1 x manual de utilizare  
 
SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI: 
 
Material: Plastic ABS 
Direcția de mișcare: în sus și în jos 
Încărcare prin cablu USB 
Timp de încărcare: aproximativ 25 min 
Timp de zbor: 8-10 minute 
Dimensiuni: 17 x 6 x 21 cm 
Culoare: roz 
 
AVERTISMENTE 
 

• Nu este recomandată pentru copii cu vârsta sub 36 de luni.  

• Ar trebui să fie utilizată sub supravegherea adulților.  
 

• Feriți-vă de punctele potențial ascuțite de la capătul aripilor. Nu puneți aripa lângă ochi 
pentru că vă poate înțepa ochii.  

• Elicea se rotește la viteză mare, pentru a evita orice pericol, evitați să o atingeți cu 
mâinile. 

• Țineți păpușa departe de față și de ochi. 

• Nu o lansați către oameni sau animale. 

• Vă rugăm să țineți păpușa departe de foc şi apă atunci când o încărcaţi. 

 

• Nu o lansați lângă mașini, oameni, animale de companie, fire aeriene, și luciuri de apă, 
clădiri, copaci, stâlpi de înaltă tensiune sau atunci când bate vântul cu putere. 

• Păstrați degetele, părul și hainele largi departe de elice în timp ce Zâna Zburătoare este 
pornită 

• Nu puneți obiecte străine sau materiale în jurul articulațiilor în mișcare, cum ar fi aripile.  
• Nu țineți de aripi în timp ce zâna zburătoare le flutură. 

• Nu încercați să prindeți zâna zburătoare în timp ce zboară. 

• Încărcați zâna zburătoare utilizând doar cablul USB furnizat 

• Îndepărtați toate materialele de ambalare înainte ca jucăria să fie dată unui copil. 

• Nu îndoiți aripile zânei zburătoare, deoarece acest lucru îi poate afecta performanța. 
• Opriți întotdeauna zâna zburătoare atunci când nu este folosită,  

• După aproximativ 5 minute de timp de zbor, viteza de zbor zână va fi mai lentă, bateria 
este aproape epuizată, zâna zburătoare va coborî treptat şi va ateriza pe podea, este 
timpul pentru reîncărcare.  

• Nu depozitați zâna zburătoare lângă surse de căldură sau în bătaia directă a razelor 
soarelui 

• Timpul de zbor al zânei dumneavoastră zburătoare se poate schimba în funcție de stilul 
dumneavoastră de zbor 

• Vă rugăm să încercați să nu vă jucați cu zâna zburătoare în vânt puternic, nu veți putea 



controla zâna zburătoare și s-ar putea produce un accident grav.  

• Păstrați zâna zburătoare în poziție verticală din când în când, pentru a o face să zboare în 
sus, în caz contrar se poate întâmpla ca zâna zburătoare să coboare și să aterizeze pe 
podea în timp ce virează.  
 

PIESE 

 

  

      
1. Rotoare  

2. Aripi 

3. Comutator de alimentare 

4. Mufă de încărcare 

5. Senzor 

6. Ventilator de aerisire  

 

 
 
NOTĂ: În pachet, veți găsi două aripi care 
trebuie instalate manual!  
 
 
 
 
 
Instalarea este simplă — trebuie doar să atașați aripile poziționând pini acestora pe pinii de pe 
aripile păpușii. 

 

 



 

 UTILIZAREA PRODUSULUI:  

 

 
ÎNCĂRCAȚI PRODUSUL: Conectați cablul de încărcare USB cu un 
capăt la jucărie, iar celălalt capăt la computer, baterie portabilă sau 
adaptor (nu este inclus).  
 

 

 

1. Țineți zâna perpendiculară pe podea și porniți-o prin 
intermediul comutatorului.  

 
 
 

 
2. Luminile se vor aprinde și 3 secunde mai târziu, fusta va 
începe să se rotească. În acest moment puteţi controla zborul zânei.  
Întotdeauna lansați zâna orizontal. 
 

Aceasta va începe la o viteză de rotație redusă; după decolare viteza 

va atinge o anumită valoare.  

 
 

 
 

3. Puneţi mâinile sub zâna zburătoare. Păpușa zână 
zburătoare poate simți obiectele din jurul ei și se mișcă 
inteligent. După o anumită perioadă, acesta va zbura în 
jos automat; în acest moment este nevoie să puneți 
mâna sub zână, astfel încât ea se poate ridica din nou. 
Puneți mâna sub zână, zâna se va ridica zburând. Luați-
vă mâna, zâna va ateriza automat.   
 

4. Zâna zburătoare se va opri automat când va întâlni un 
obstacol. Dacă doriți să o lansați din nou, trebuie să o 
opriți prin intermediul comutatorului comutatorul și să o porniți din nou.  

 

Notă:  

- Dacă întoarceți zâna cu capul în jos sau în lateral, aripile se vor opri din rotire.  
- În cazul în care zâna cade sau întâlnește un obstacol aripile nu se vor mai roti — asta nu 

înseamnă că jucăria este oprită. Pentru a o opri, trebuie să utilizați comutatorul. Opriți 
întotdeauna zâna atunci când aripile se opresc din rotire.  

 



CURĂŢARE  
 
Nu utilizați o cârpă umedă pentru a curăța păpușa și nu scufundați zâna zburătoare în apă pentru a 
o curăța. Utilizați doar o cârpă uscată pentru a curăța praful. 
 

 

Instrucțiuni de reciclare și eliminare 

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu poate fi aruncat împreună cu alte deşeuri 

menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau 

sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclați-l în mod responsabil 

pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, 

utilizați sistemele de returnare și de colectare sau contactați distribuitorul de unde a fost 

achiziționat produsul. Ei pot lua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță a mediului 

 Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE 

aplicabile. 

 

 

 

 

 

 
 

 


