
LATAJĄCA WRÓŻKA ELLA 
 

 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

Dziękujemy za zakup naszego produktu - latającej wróżki Ella. 

Ten produkt to latająca lalka-wróżka, wyposażona w światła i kontrolę indukcyjną na podczerwień. 
Posiada automatyczny czujnik, który pozwala na latanie w górę i w dół, zapewniając łatwość użycia.  
Dzięki automatycznemu czujnikowi, gdy produkt wyczuwa jakiś obiekt podczas lotu, automatycznie 

unosi się w górę. Kształtuje umiejętności dziecka, takie jak zdolności motoryczne i koordynacja. 
 
 
 
 
 



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: 
 
1 x Latająca wróżka 
1 x kabel ładowania USB 
1 x instrukcja obsługi  
 
DANE TECHNICZNE PRODUKTU: 
 
Materiał: Plastik ABS 
Kierunek ruchu: góra-dół 
Ładowanie za pomocą kabla USB 
Czas ładowania: około 25 min 
Czas lotu: 8-10 minut 
Wymiary: 17 x 6 x 21 cm 
Kolor: różowy 
 
OSTRZEŻENIA 
 

• Produkt nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia.  

• Zabawka powinna być obsługiwana pod nadzorem osób dorosłych.  
 

• Należy uważać na potencjalne ostre zakończenia skrzydeł. Nie umieszczaj skrzydła w 
pobliżu oka, ponieważ może się ono do niego wbić.  

• Śmigło obraca się z dużą prędkością, więc w celu uniknięcia zagrożenia nie należy 
dotykać go rękami. 

• Należy trzymać z dala od twarzy i oczu. 

• Nie należy uruchamiać produktu na ludziach lub zwierzętach. 

• Podczas ładowania należy trzymać produkt z dala od ognia i wody. 

 

• Nie uruchamiaj produktu w pobliżu samochodów, ludzi, zwierząt domowych, przewodów 
wentylacyjnych i zbiorników wodnych, budynków, drzew, wieży elektronicznej wysokiego 
napięcia lub przy silnym wietrze. 

• Gdy Latająca Wróżka jest WŁĄCZONA, należy trzymać palce, włosy i luźne ubrania z dala 
od śmigła. 

• Nie umieszczaj ciał obcych ani materiału wokół ruchomych połączeń, takich jak skrzydła.  

• Nie przytrzymuj skrzydeł, gdy latająca wróżka nimi macha. 

• Nie łap latającej wróżki podczas lotu. 

• Ładuj latającą wróżkę wyłącznie za pomocą dołączonego kabla USB 

• Przed podaniem zabawki dziecku należy usunąć cały materiał opakowaniowy. 
• Nie zginaj skrzydeł latającej wróżki, ponieważ może to wpłynąć na jej działanie. 

• Gdy latająca wróżka nie jest używana, należy ją zawsze wyłączać.  

• Po około 5 minutach lotu prędkość latającej wróżki będzie wolniejsza, ponieważ baterie 
są prawie wyczerpane. Latająca wróżka będzie stopniowo schodzić w dół, aż w końcu 
wyląduje na podłodze, co będzie oznaczało, że nadszedł czas, aby ją naładować.  

• Nie należy przechowywać latającej wróżki w pobliżu źródła ciepła, ani wystawiać jej na 
bezpośrednie działanie światła słonecznego 

• Czas lotu Twojej latającej wróżki może się zmieniać w zależności od stylu latania 
• Staraj się nie bawić latającą wróżką przy silnym wietrze, ponieważ będzie ona poza 



kontrolą i może się zepsuć.  

• Trzymaj latającą wróżkę w prostej pozycji podczas lotu przez pewną odległość, aby mogła 
wznieść się wysoko. W przeciwnym razie latająca wróżka może łatwo opaść i wylądować 
na podłodze podczas obracania.  
 

CZĘŚCI 

 

  

      
1. Rotory  

2. Skrzydła 

3. Przełącznik zasilania 

4. Wlot ładowania 

5. Czujnik 

6. Wentylator  

 

 
 
UWAGA: W pakiecie znajdziesz dwa skrzydła, 
które należy zainstalować ręcznie!  
 
 
 
 
 
Instalacja jest prosta — wystarczy przymocować skrzydła za pomocą szpilek do szpilek, 
znajdujących się na skrzydłach lalki. 

 

 



 DZIAŁANIE PRODUKTU:  

 

 
ŁADOWANIE PRODUKTU: Podłącz jeden koniec kabla ładowania USB 
do zabawki, a drugi koniec do komputera, przenośnego akumulatora 
lub adaptera (nie wchodzi w skład zestawu).  
 

 

 

1. Przytrzymaj wróżkę prostopadle do stopy i włącz 
przełącznik.  

 
 
 

 
2. Włączą się światła, a po upływie 3 sekund spódnica zacznie 
się obracać. Teraz możesz bawić się latającą wróżką.  Zawsze 
puszczaj wróżkę poziomo. 
 

Na początku prędkość obrotowa będzie niska i zwiększy się po 

osiągnięciu pewnej odległości.  

 
 

 
 

3. Umieść ręce pod śmigłem. Latająca lalka-wróżka potrafi 
wyczuwać obiekty znajdujące się w pobliżu i poruszać 
się inteligentnie. Po osiągnięciu pewnej odległości, 
wróżka zacznie automatycznie opadać i jest to moment, 
w którym należy umieścić rękę pod wróżką, aby mogła 
podnieść się ponownie. Połóż rękę pod wróżką, aby się 
wzniosła. Zabierz rękę, a wróżka automatycznie 
wyląduje.   
 

4. Latająca wróżka zatrzyma się automatycznie, gdy 
napotka przeszkodę. Jeśli chcesz bawić się latającą wróżką ponownie, należy wyłączyć 
przełącznik i włączyć go ponownie.  

 

Uwaga:  

- Jeśli obrócisz wróżkę do góry nogami lub na bok, skrzydła przestaną się obracać.  
- Kiedy wróżka spadnie lub napotka przeszkodę, skrzydła przestaną się obracać — nie 

oznacza to, że zabawka jest wyłączona. Nadal należy użyć przełącznika, aby ją wyłączyć. 
Zawsze wyłączaj wróżkę, gdy skrzydła przestaną się obracać.  

 



CZYSZCZENIE  
 
W celu wyczyszczenia wróżki, nie należy używać wilgotnej ściereczki ani zanurzać jej w wodzie. Aby 
wytrzeć kurz, należy używać wyłącznie suchej szmatki. 
 

 

Instrukcja recyklingu i utylizacji 

Oznakowanie to wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi 

odpadami domowymi na terenie całej UE. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla 

środowiska lub zdrowia ludzkiego, wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, 

pozbywaj się ich w sposób odpowiedzialny, promując zrównoważone ponowne wykorzystanie 

zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, należy skorzystać z systemu zwrotu i 

odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Mogą oni przyjąć ten 

produkt w celu bezpiecznego dla środowiska recyklingu 

 Deklaracja producenta oświadczająca, że produkt spełnia wymagania obowiązujących 

dyrektyw UE. 

 

 

 

 

 

 
 

 


