
ΝΕΡΑΪΔΑ ΠΟΥ ΠΕΤΑΕΙ ELLA

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας, την ιπτάμενη νεράιδα Ella.

Αυτό το προϊόν είναι μια κούκλα νεράιδα με φώτα και επαγωγικό χειρισμό υπέρυθρων. Με τον 
σχεδιασμό αυτόματης ανίχνευσης, η κούκλα μπορεί να πετάξει πάνω-κάτω, κάτι που είναι εύκολο 

στη χρήση.  Αυτόματη ανίχνευση: Κατά την πτήση της, όταν ανιχνεύει ένα αντικείμενο, πετά 
αυτόματα προς τα πάνω. Ενισχύει τις δεξιότητες του παιδιού, όπως κινητικές δεξιότητες και 

συντονισμό.



Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1 x Ιπτάμενη νεράιδα
1 x καλώδιο φόρτισης USB
1 x εγχειρίδιο χρήστη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Υλικό: Πλαστικό ABS
Κατεύθυνση κίνησης: πάνω και κάτω
Φόρτιση μέσω καλωδίου USB
Χρόνος φόρτισης: περίπου 25 λεπτά
Χρόνος πτήσης: 8-10 λεπτά
Διαστάσεις: 17 x 6 x 21 cm
Χρώμα: ροζ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

∑ Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. 
∑ Πρέπει να λειτουργεί με επίβλεψη ενηλίκου. 

∑ Προσοχή στα πιθανά αιχμηρά σημεία στο τέλος των φτερών. Μη βάζετε τα φτερά 
κοντά στο μάτι, διαφορετικά μπορεί να κολλήσει στα μάτια σας. 

∑ Όταν ο έλικας περιστρέφεται με υψηλή ταχύτητα, μην τον αγγίξετε με τα χέρια για να 
αποφύγετε τυχόν κίνδυνο.

∑ Κρατήστε το μακριά από το πρόσωπο και τα μάτια.
∑ Μην το εκτοξεύετε σε ανθρώπους ή ζώα.
∑ Αποφύγετε τη φωτιά και το νερό κατά τη φόρτιση.

∑ Μην το πετάτε κοντά σε αυτοκίνητα, ανθρώπους, κατοικίδια ζώα, εναέρια σύρματα και 
υδάτινα σώματα, κτίρια, δέντρα, ηλεκτρικούς πύργους υψηλής τάσης ή σε δυνατούς 
ανέμους.

∑ Κρατήστε τα δάχτυλα, τα μαλλιά και τα χαλαρά ρούχα μακριά από την έλικα ενώ η 
ιπτάμενη νεράιδα είναι ενεργοποιημένη

∑ Μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα γύρω από τα κινούμενα μέρη, όπως τα φτερά. 
∑ Μην κρατάτε τα φτερά ενώ η νεράιδα πετάει.
∑ Μην πιάσετε την ιπτάμενη νεράιδα ενώ πετά.
∑ Φορτίστε την ιπτάμενη νεράιδα χρησιμοποιώντας μόνο το παρεχόμενο καλώδιο USB
∑ Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας προτού το παιχνίδι δοθεί σε ένα παιδί.
∑ Μη λυγίζετε τα φτερά της ιπτάμενης νεράιδας, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την 

απόδοσή της.
∑ Απενεργοποιείτε πάντα την ιπτάμενη νεράιδα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, 
∑ Μετά από περίπου 5 λεπτά χρόνου πτήσης, η ταχύτητα της ιπτάμενης νεράιδας θα είναι 

πιο αργή, οι μπαταρίες θα έχουν σχεδόν εξαντληθεί, η ιπτάμενη νεράιδα θα κατεβαίνει 
σταδιακά και θα προσγειωθεί στο πάτωμα, τότε μπορεί να επαναφορτιστεί. 

∑ Μην αποθηκεύετε την ιπτάμενη νεράιδα κοντά στη ζέστη ή σε άμεσο ηλιακό φως
∑ Ο χρόνος πτήσης της νεράιδας μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το στυλ πτήσης σας
∑ Μην παίζετε με την ιπτάμενη νεράιδα με ισχυρό άνεμο. 



∑ Συνεχίστε να πετάτε τη νεράιδα ευθεία για λίγη απόσταση για να πετάξει ψηλά, 
διαφορετικά η ιπτάμενη νεράιδα είναι εύκολο να κατέβει και να προσγειωθεί στο 
πάτωμα ενώ στρίβει. 

ΜΕΡΗ

1. Ρότορες 

2. Φτερά

3. Διακόπτης ρεύματος

4. Θύρα φόρτισης

5. Αισθητήρας

6. Ανεμιστήρας 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο πακέτο, θα βρείτε δύο φτερά
που πρέπει να εγκατασταθούν με το χέρι!

Η εγκατάσταση είναι απλή - απλώς συνδέστε τα φτερά με καρφίτσες στις καρφίτσες στα φτερά
της κούκλας.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB στο 
ένα άκρο στο παιχνίδι και το άλλο άκρο στον υπολογιστή, σε φορητή 
μπαταρία ή σε προσαρμογέα (δεν περιλαμβάνεται). 

1. Κρατήστε τη νεράιδα κάθετα στο πόδι και 
ενεργοποιήστε τον διακόπτη. 

2. Τα φώτα θα ανάψουν και 3 δευτερόλεπτα αργότερα, η 
φούστα θα αρχίσει να περιστρέφεται. Τώρα μπορείτε να πετάξετε 
τη νεράιδα.  Απελευθερώνετε πάντα τη νεράιδα οριζόντια.

Ξεκίνησε με χαμηλή ταχύτητα περιστροφής. η ταχύτητα θα φτάσει 
σε ορισμένο επίπεδο μετά την απογείωση. 

3. Τοποθετήστε τα χέρια κάτω από τη νεράιδα. Η 
ιπτάμενη νεράιδα μπορεί να ανιχνεύσει τα αντικείμενα 
γύρω της και να κινηθεί έξυπνα. Μετά από μια 
ορισμένη απόσταση, θα πετάξει αυτόματα προς τα 
κάτω και τότε πρέπει να βάλετε το χέρι σας κάτω από 
τη νεράιδα, ώστε να μπορεί να σηκωθεί ξανά. Βάλτε το 
χέρι σας κάτω από τη νεράιδα και η νεράιδα θα πετάξει 
προς τα πάνω. Αφαιρέστε το χέρι σας, η νεράιδα θα 
προσγειωθεί αυτόματα.  

4. Η ιπτάμενη νεράιδα θα σταματήσει αυτόματα όταν συναντήσει εμπόδιο. Εάν θέλετε να 
την πετάξετε ξανά, πρέπει να απενεργοποιήσετε τον διακόπτη και να τον 
ενεργοποιήσετε ξανά. 

Σημείωση: 

- Εάν γυρίσετε τη νεράιδα ανάποδα ή προς τα πλάγια, τα φτερά θα σταματήσουν να 
περιστρέφονται. 

- Όταν η νεράιδα πέσει ή συναντήσει εμπόδιο, τα φτερά θα σταματήσουν να 
περιστρέφονται - αυτό δεν σημαίνει ότι το παιχνίδι είναι απενεργοποιημένο. Για να το 
απενεργοποιήσετε, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη. Απενεργοποιείτε πάντα 
τη νεράιδα όταν τα φτερά σταματούν να περιστρέφονται. 



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Μη χρησιμοποιείτε υγρό πανί και μη βυθίσετε την ιπτάμενη νεράιδα σε νερό για καθαρισμό. 
Χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε τη σκόνη.

Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης

Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί 
με άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. Για την αποφυγή 
πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση 

αποβλήτων, ανακυκλώστε τη συσκευή με υπευθυνότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, 
χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης 
από όπου αγοράσατε το προϊόν. Οι εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν το προϊόν 
και να το ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
σχετικών κοινοτικών οδηγιών.


