
LIETAJÚCA VÍLA ELLA 
 

 
 

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 

 

Ďakujeme, že ste si kúpili náš produkt, lietajúcu vílu Ella. 

Tento produkt je bábika, lietajúca víla, so svetlami a infračerveným indukčným ovládaním. Vďaka 
automatickému rozpoznávaniu vie bábika lietať hore a dole a je ľahko ovládateľná.  Keď 

automatické rozpoznávanie počas letu nasníma objekt, bábika automaticky vyletí nahor. Zlepšuje 
kompetencie dieťaťa, ako sú motorické zručnosti a koordinácia. 

 
 
 
 
 



OBSAH BALENIA: 
 
1 x Lietajúca víla 
1x nabíjací kábel USB 
1 x používateľská príručka  
 
ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU: 
 
Materiál: ABS plast 
Smer pohybu: hore a dolu 
Nabíjanie cez USB kábel 
Doba nabíjania: približne 25 min 
Čas letu: 8-10 minút 
Rozmery: 17 x 6 x 21 cm 
Farba: ružová 
 
VAROVANIA 
 

• Hračka nie je vhodná pre deti mladšie ako 36 mesiacov.  

• Mala by byť prevádzkovaná pod dohľadom dospelej osoby.  
 

• Dajte si pozor na možné ostré hrany na koncoch krídel. Nepribližujte sa s krídlom do 
blízkosti očí, inak by mohlo dôjsť k pichnutiu do oka.  

• Vrtuľa sa otáča vysokou rýchlosťou, preto sa jej nedotýkajte rukami, aby ste sa vyhli 
nebezpečenstvu. 

• Udržujte hračku ďaleko od tváre a očí. 

• Nepúšťajte hračku smerom k ľuďom či zvieratám. 

• Pri nabíjaní udržujte hračku mimo ohňa a vody. 

 

• Nelietajte v blízkosti automobilov, ľudí, domácich miláčikov, drôtov elektrického vedenia 
a vodných plôch, budov, stromov, stĺpov vysokého napätia alebo v silnom vetre. 

• Pokiaľ je lietajúca víla zapnutá, udržujte prsty, vlasy a voľné oblečenie mimo vrtule 

• Neumiestňujte cudzie predmety ani iný materiál do blízkosti pohyblivých častí hračky, 
ako sú napríklad krídla.  

• Nedržte krídla, keď nimi lietajúca víla máva. 

• Nechytajte lietajúcu vílu počas letu. 

• Lietajúcu vílu nabíjajte len prostredníctvom pribaleného USB káblu 

• Predtým ako dáte hračku dieťaťu, odstráňte všetok obalový materiál. 

• Neohýbajte krídla lietajúcej víly, pretože to môže ovplyvniť jej výkon. 
• Lietajúcu vílu vypnite, vždy keď sa nepoužíva,  

• Asi po 5 minútach letu sa rýchlosť lietajúcej víly spomalí, pretože batérie sú takmer 
vybité. Lietajúca víla bude postupne zostupovať a keď pristane na zem, nastal čas na jej 
dobitie.  

• Neuchovávajte lietajúcu vílu v blízkosti zdrojov sálavého tepla alebo na priamom 
slnečnom svetle 

• Dĺžka letu letu lietajúcej víly sa môže meniť v závislosti od vášho štýlu lietania 

• Prosím, nepokúšajte sa hrať s lietajúcou vílou v silnom vetre; lietajúca víla sa dostane 
mimo kontrolu a utrpí ťažkú haváriu.  



• Ak chcete s lietajúcou vílou vyletieť vysoko, nechajte ju chvíľu letieť priamo, inak lietajúca 
víla ľahko klesne a za stáleho otáčania pristane na zemi.  
 

DIELY 

 

  

      
1. Rotory  

2. Krídla 

3. Spínač napájania 

4. Konektor nabíjania 

5. Senzor 

6. Výduch ventilátora  

 

 
 
POZNÁMKA: V balení nájdete dve krídla, ktoré 
je potrebné nainštalovať manuálne!  
 
 
 
 
 
Inštalácia je jednoduchá — stačí kolíky na krídlach pripevniť na kolíky na krídlach bábiky. 

 

 

 



 

 PREVÁDZKA VÝROBKU:  

 

 
NABÍJANIE PRODUKTU: Pripojte jeden koniec nabíjacieho USB kábla 
k hračke a druhý koniec k počítaču, prenosnej batérii alebo adaptéru 
(nie je súčasťou balenia).  
 

 

 

1. Držte vílu kolmo ku chodidlu a zapnite spínač.  
 
 
 

 
2. Svetlá sa rozsvietia a o 3 sekundy sa aj sukňa začne otáčať. 
Teraz môžete s vílou lietať.  Vílu vždy vypustite vodorovne. 
 

Let začína nízkou rýchlosťou otáčania; vyššiu rýchlosť dosiahne po 

vzlete, po dosiahnutí určitého zdvihu.  

 
 
 

 
3. Umiestnite ruky pod lietajúcu bábiku. Bábika, lietajúca 

víla môže snímať objekty okolo seba a inteligentne sa 
pohybovať. Po určitej vzdialenosti bude víla automaticky 
klesať smerom k zemi. Vtedy je potrebné znova vložiť 
ruku pod vílu, aby opäť mohla vzlietnuť. Vložte ruku pod 
vílu a víla začne stúpať. Ak ruku spod víly odstránite, 
automaticky pristane.   
 

4. Lietajúca víla sa automaticky zastaví, keď narazí na 
prekážku. Ak chcete, aby víla znova lietala, je potrebné 
spínač najprv vypnúť a potom ho znova zapnúť.  

 

Poznámka:  

- Ak otočíte vílu hore nohami alebo na stranu, krídla sa prestanú otáčať.  
- Keď víla spadne, alebo sa stretne s prekážkou, krídla sa prestanú otáčať — toto však 

neznamená, že hračka je vypnutá. Ak ju chcete vypnúť, je potrebné použiť spínač. Vždy 
keď sa krídla prestanú otáčať, vílu vypnite.  

 



 

ČISTENIE  
 
Na čistenie nepoužívajte vlhkú handričku, ani lietajúcu vílu neponárajte do vody. Na očistenie 
prachu používajte iba suchú handričku. 
 

 

Pokyny na recykláciu a likvidáciu 

Toto označenie poukazuje na fakt, že tento výrobok by sa nemal likvidovať s 

komunálnym odpadom v rámci celej EÚ. Zodpovedne recyklujte odpad s cieľom 

podporiť trvalo udržateľné opätovné použitie materiálnych zdrojov, aby ste predišli 

možnému znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu ľudského zdravia kvôli 

nekontrolovanému nakladaniu s odpadmi. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systémy 

vrátenia a vyzdvihnutia, alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Títo môžu 

tento výrobok prevziať na recykláciu, ktorá je bezpečná pre životné prostredie 

 Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc ES. 

 

 

 

 

 
 

 


