
VLIEGENDE FEE ELLA

HANDLEIDING

Bedankt voor de aankoop van ons product de vliegende fee Ella.

Dit product is een vliegende feeënpop met verlichting en infrarood inductiecontrole. Met een 
automatisch detectieontwerp kan de pop op en neer vliegen, wat gemakkelijk te bedienen is.  

Autodetectie, tijdens de vlucht, wanneer het een object detecteert, vliegt het automatisch 
omhoog. Het verbetert de competenties van het kind, zoals motorische vaardigheden en 

coördinatie.



VERPAKKING BEVAT:

1 x Vliegende fee
1 x USB-oplaadkabel
1 x Handleiding

PRODUCTSPECIFICATIES:

Materiaal: ABS-kunststof
Bewegingsrichting: op en neer
Opladen via USB-kabel
Oplaadtijd: ongeveer 25 minuten
Vliegtijd: 8-10 minuten
Afmetingen: 17 x 6 x 21 cm
Kleur: roze

WAARSCHUWINGEN

∑ Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. 
∑ Moet worden bediend onder toezicht van een volwassene. 

∑ Pas op voor de mogelijke scherpe punten aan het einde van de vleugels. Zorg dat er 
geen vleugel in de buurt van het oog komt, anders kan het in uw ogen steken. 

∑ Propeller draait met hoge snelheid, u kunt hem niet met uw handen aanraken om 
gevaar te vermijden.

∑ Houd het ver weg van het gezicht en de ogen.
∑ Lanceer het niet op mensen of dieren.
∑ Blijf tijdens het opladen uit de buurt van vuur en water.

∑ Vlieg niet in de buurt van auto's, mensen, huisdieren, bovenleidingen en watermassa's, 
gebouwen, bomen, onder hoogspanning staande elektronische toren of in de harde 
wind.

∑ Houd vingers, haar en losse kleding uit de buurt van de propeller terwijl de Vliegende Fee 
is ingeschakeld

∑ Plaats geen vreemde voorwerpen of materiaal rond de bewegende verbindingen, zoals 
de vleugels. 

∑ Houd de vleugels niet vast terwijl de vliegende fee fladdert.
∑ Vang de vliegende fee niet terwijl deze vliegt.
∑ Laad de vliegende fee alleen op met de meegeleverde USB-kabel
∑ Verwijder al het verpakkingsmateriaal voordat het speelgoed aan een kind wordt 

gegeven.
∑ Buig de vleugels van de vliegende fee niet, omdat dit de prestaties kan beïnvloeden.
∑ Schakel de vliegende fee altijd uit wanneer deze niet in gebruik is, 
∑ Na ongeveer 5 minuten vliegtijd zal de snelheid van de vliegende fee langzamer zijn, de 

batterijen zijn bijna leeg, de vliegende fee zal geleidelijk afdalen en op de grond landen, 
het is tijd om op te laden. 

∑ Bewaar de vliegende fee niet in de buurt van hitte of in direct zonlicht
∑ De vliegtijd van uw vliegende fee kan veranderen, afhankelijk van uw vliegstijl



∑ Probeer alsjeblieft niet met de vliegende fee te spelen in harde wind, de vliegende fee zal 
buiten uw controle raken en een harde crash maken. 

∑ Laat de vliegende fee enkele afstanden rechtdoor vliegen om hem hoog te laten vliegen, 
anders is de vliegende fee gemakkelijk af te dalen en tijdens het draaien op de grond te 
landen. 

ONDERDELEN

1. Rotoren 

2. Vleugels

3. Aan/uit-schakelaar

4. Oplaadinlaat

5. Sensor

6. Ventilator ontluchter 

LET OP: In het pakket vindt u twee vleugels
die handmatig moeten worden geïnstalleerd!

De installatie is eenvoudig - bevestig gewoon de vleugels met pinnen aan de pinnen op de
vleugels van de pop.



WERKING VAN HET PRODUCT: 

HET PRODUCT OPLADEN: Sluit de USB-oplaadkabel aan het ene 
uiteinde aan op het speelgoed en het andere uiteinde op de 
computer, draagbare batterij of adapter (niet inbegrepen). 

1. Houd de fee loodrecht op de voet en zet de schakelaar 
aan. 

2. De lichten gaan aan en 3 seconden later begint de rok te 
draaien. Nu kunt u met de fee vliegen.  Laat de fee altijd horizontaal 
los.

Het begon met rotatie op lage snelheid; de snelheid zal bij bepaalde 
lift na het opstijgen bereiken. 

3. Plaats de handen onder de fee. De vliegende feeënpop 
kan de objecten eromheen voelen en intelligent 
bewegen. Na een bepaalde afstand zal zij automatisch 
naar beneden vliegen. Dit is het moment waarop u uw 
hand onder de fee moet houden zodat ze weer kan 
opstijgen. Houd uw hand onder de fee, de fee zal 
omhoog vliegen. Haal uw hand weg, de fee zal 
automatisch landen.  

4. De vliegende fee stopt automatisch wanneer ze het 
obstakel ontmoet. Als u er weer mee wilt vliegen, moet u de schakelaar uitzetten en 
weer aanzetten. 

Let op: 

- Als u de fee ondersteboven of opzij draait, stoppen de vleugels met draaien. 
- Wanneer de fee valt of het obstakel ontmoet, stoppen de vleugels met draaien - dit 

betekent niet dat het speelgoed is uitgeschakeld. Om het uit te schakelen, moet u nog 
steeds de schakelaar gebruiken. Schakel de vliegende fee altijd uit wanneer deze niet in 
gebruik is. 



REINIGING 

Gebruik geen vochtige doek om de vliegende fee schoon te maken en dompel de vliegende fee 
niet onder in water om schoon te maken. Gebruik alleen een droge doek om het stof te 
verwijderen.

Instructies voor recycling en afvoer

Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk 
afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke 
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een 

verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om 
uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen of neemt u 
contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor 
milieuvriendelijke recycling.

Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke 
EG-richtlijnen.


