
FADA VOADORA ELLA 
 

 
 

MANUAL DO UTILIZADOR 
 

Obrigado por adquirir o nosso produto Fada Voadora Ella. 

Este produto é uma boneca fada voadora com luzes e controlo de indução por infravermelhos. O 
seu design com sensor automático, permite que a boneca voe para cima e para baixo, sendo fácil 

de manusear.  Com deteção automática, se detetar um objeto durante o voo, a boneca voa 
automaticamente para cima. Contribui para aumentar as capacidades motoras e a coordenação da 

criança. 
 
 
 
 



CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 
 
1 x fada voadora 
1 x cabo de carregamento USB 
1 x manual do utilizador  
 
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: 
 
Material: plástico ABS 
Direção do movimento: para cima e para baixo 
Carregamento com cabo USB 
Tempo de carregamento: cerca de 25 min 
Tempo de voo: 8-10 minutos 
Dimensões: 17 x 6 x 21 cm 
Cor: cor-de-rosa 
 
AVISOS 
 

• Não é adequado a crianças com menos de 36 meses.  

• Deve ser manuseado com supervisão adulta.  
 

• Cuidado com as extremidades potencialmente pontiagudas das asas. Não aproxime as 
asas dos seus olhos, poderá magoar-se.  

• Rotação da hélice de alta velocidade, não toque com as suas mãos para evitar lesões. 

• Mantenha-a afastada do rosto e olhos. 

• Não lance o brinquedo em direção a pessoas ou animais. 

• Mantenha-o afastado do fogo e da água durante o carregamento. 

 

• Não o utilize perto de carros, pessoas, animais de estimação, cabos aéreos, fontes de 
água, edifícios, árvores, postes elétricos de alta tensão ou na presença de ventos fortes. 

• Mantenha os dedos, cabelos e roupas largas afastadas da hélice enquanto a Flying Fairy 
estiver ligada. 

• Não coloque objetos ou materiais estranhos ao redor das juntas, como as asas.  

• Não segure nas asas da fada voadora durante o movimento. 

• Não apanhe a fada voadora durante o seu voo. 

• Carregue a fada voadora apenas com o cabo USB fornecido. 

• Retire todo o material da embalagem antes de dar o brinquedo a uma criança. 

• Não dobre as asas da fada voadora, uma vez que poderá afetar o seu desempenho. 

• Desligue sempre a fada voadora quando não a estiver a utilizar.  

• Cinco minutos após o tempo de voo, a velocidade do voo será menor. A bateria estará 
quase gasta. A fada voadora irá descer gradualmente e aterrar no chão. Está na altura de 
a recarregar.  

• Não guarde a fada ao lado de fontes de calor ou de luz solar direta. 

• O tempo de voo do brinquedo poderá depender do seu estilo de voo. 

• Não tente utilizá-la na presença de ventos fortes. Não terá controlo sobre a fada voadora 
e esta poderá cair bruscamente.  

• Mantenha a fada voadora direita e permita que voe em altura, caso contrário a 
fada poderá cair e aterrar no chão durante a rotação.  



PEÇAS 

 

  

      
1. Rotores  

2. Asas 

3. Interruptor de energia 

4. Tomada de carregamento 

5. Sensor 

6. Entrada de ar da ventoinha  

 

 
 
NOTA: na embalagem, encontrará duas asas 
que devem ser instaladas manualmente!  
 
 
 
 
 
A instalação é simples. Basta fixar os encaixes das asas nos encaixes da boneca. 

 

 

 

 

 



MANUSEAMENTO DO PRODUTO:  

 

 
CARREGAR O PRODUTO: Ligue uma extremidade do carregador USB 
ao brinquedo e a outra extremidade a um computador, bateria 
portátil ou adaptador (não incluído).  
 

 

 

1. Segure a fada perpendicularmente ao chão e ligue o 
interruptor.  

 
 
 

 
2. As luzes irão ligar-se e três segundos depois a saia irá 
começar a rodar. Agora pode fazer a fada voar.  Solte a fada sempre 
na horizontal. 
 

A rotação inicia a baixa velocidade aumentando posteriormente e 

permitindo a descolagem.  

 
 

 
 

3. Coloque a mão sob o brinquedo. A boneca fada voadora 
pode detetar objetos à sua volta e mover-se-á de forma 
inteligente. Após uma certa distância, começará a 
descer automaticamente. Neste momento, deve colocar 
a sua mão sob a fada para que volte a levantar voo. 
Coloque a sua mão por baixo da fada para que volte a 
levantar voo. Afaste a sua mão e a fada irá aterrar 
automaticamente.   
 

4. A fada voadora irá parar automaticamente ao se 
deparar com um obstáculo. Se quiser que a fada volte a levantar voo, tem de desligar e 
voltar a ligar o interruptor.  

 

Nota:  

- Se virar a fada ao contrário, as asas pararão de girar.  
- Se a fada cair ou for contra um objeto, as asas pararão de girar, no entanto, isto não 

significa que o brinquedo está desligado. Para o desligar, continua a ter de o fazer 
através do interruptor. Desligue sempre a fada quando as asas pararem de girar.  

 



LIMPEZA  
 
Para limpar, não utilize panos húmidos nem mergulhe a fada voadora na água. Utilize apenas um 
pano seco para limpar o pó. 
 

 

Instruções de reciclagem e eliminação 

Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros 

resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde 

humana, resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma 

responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o 

seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis ou contacte o 

revendedor onde adquiriu o produto. Ele poderá recolher o produto e reciclá-lo de forma segura 

para o ambiente. 

 O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


