
LENDAV HALDJAS ELLA

KASUTUSJUHEND

Täname, et ostsite meie toote, lendava haldja Ella.

See toode on lendav haldjanukk, millel on tuled ja infrapunaga juhtimine. Automaatse sensoriga 
nukk saab lennata üles ja alla ning teda on lihtne kasutada.  Automaatne tuvastamine - kui nukk 

tajub lennu ajal objekti, lendab ta automaatselt ülespoole. Parandab lapse oskusi, näiteks 
koordinatsiooni silmade ja käeliigutuste vahel.



KARP SISALDAB:

Lendav haldjas
USB-laadimiskaabel
Kasutusjuhend

TOOTE OMADUSED:

Materjal: ABS plast
Liikumissuund: üles ja alla
Laadimine USB-kaabliga
Laadimisaeg: umbes 25 min
Lendamise aeg: 8-10 minutit
Mõõtmed: 17 x 6 x 21 cm
Värv: roosa

HOIATUSED

∑ Ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele. 
∑ Tuleks kasutada täiskasvanu järelevalve all. 

∑ Ettevaatust võimalike teravate tiivaotstega. Ärge pange tiibu silma lähedale, sest see 
võib silmi kahjustada. 

∑ Propeller pöörleb suurel kiirusel, ohu vältimiseks ärge puudutage seda käega.
∑ Hoidke see näost ja silmadest eemal.
∑ Ärge käivitage seda inimeste või loomade peal.
∑ Palun hoidke see laadimise ajal tulest ja veest eemal.

∑ Ärge lennake autode, inimeste, lemmikloomade, õhuliinide, veekogude, hoonete, puude, 
kõrgepingemastide lähedus või tugeva tuule käes.

∑ Hoidke sõrmed, juuksed ja lahtised riided propellerist eemal, kui nukk on sisse lülitatud.
∑ Ärge pange võõrkehasid või muid materjale liikuvate osade, näiteks tiibade ümber. 
∑ Ärge hoidke tiibu kinni, kui lendav haldjas neid lehvitab.
∑ Ärge püüdke lendavat haldjat lendamise ajal kinni.
∑ Laadige lendavat haldjat ainult kaasasoleva USB-kaabli abil.
∑ Enne mänguasja lapsele andmist eemaldage kogu pakkematerjal.
∑ Ärge painutage lendava haldja tiibu, sest see võib mõjutada selle jõudlust.
∑ Lendav haldjas tuleb alati välja lülitada, kui seda ei kasutata. 
∑ Pärast umbes 5 minutit lennuaega muutub haldja lennukiirus aeglasemaks, aku saab 

peaaegu tühjaks ning haldjas hakkab laskuma ja maandub põrandale. Pärast seda on aeg 
teda laadida. 

∑ Ärge hoidke lendavat haldjat kuumuse lähedal või otsese päikesevalguse käes.
∑ Teie lendava haldja lennuaeg võib muutuda sõltuvalt tema lennutamise stiilist.
∑ Palun proovige mitte mängida lendava haldjaga tugeva tuule käes, teda on raske 

kontrollida ja ta võib kõvasti kukkuda. 
∑ Kui tahate, et haldjas lendaks kõrgel, siis laske tal mõnda aega sirgelt lennata. 



OSAD

1. Rootorid 

2. Tiivad

3. Toitelüliti

4. Laadimisava

5. IR-andur

6. Ventilatsiooniava 

MÄRKUS: Pakist leiate kaks tiiba, mis tuleb
käsitsi paigaldada!

Paigaldamine on lihtne - lihtsalt kinnitage tiivad nuku külge.



TOOTE TOIMIMINE: 

LAADIGE TOODET: Ühendage USB-laadimiskaabli üks ots mänguasja 
külge ja teine ots arvuti, kaasaskantava aku või adapteri külge (ei 
kuulu komplekti). 

1. Hoidke haldjat jalast ja lülitage lüliti sisse. 

2. Tuled lülituvad sisse ja 3 sekundit hiljem hakkab seelik 
pöörlema. Nüüd saab haldjat lennutada.  Laske alati haldjas alati 
horisontaalselt lahti.

Nukk pöörleb alguses aeglaselt, kiirus tõuseb pärast õhkutõusu. 

3. Asetage käed nuku alla. Lendav haldjanukk suudab 
tajuda ümbritsevaid objekte ja liikuda intelligentselt. 
Pärast teatud vahemaa läbimist lendab ta automaatselt 
alla, siis on aeg käed uuesti nuku alla panna, et ta saaks 
uuesti üles tõusta. Pange käsi haldja alla, haldjas tõuseb 
taas lendu. Võtke käsi ära, haldjas maandub 
automaatselt.  

4. Lendav haldjas peatub automaatselt, kui ta kohtub 
takistusega. Kui soovite seda uuesti lennutada, peate 
lüliti välja ja uuesti sisse lülitama. 

Märkus: 

- Kui keerate haldja tagurpidi või küljele, lõpetavad tiivad pöörlemise. 
- Kui haldjas kukub või kohtub takistusega, peatub tiibade pöörlemine - see ei tähenda, et 

mänguasi on välja lülitatud. Väljalülitamiseks peate siiski kasutama lülitit. Lülitage haldjas 
alati välja, kui tiivad lõpetavad pöörlemise. 

PUHASTAMINE 



Ärge kasutage puhastamiseks niisket lappi ega kastke lendavat haldjat vette. Kasutage tolmu 
eemaldamiseks ainult kuiva lappi.

Ümbertöötlemise ja äraviskamise juhised

See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELis koos muude olmejäätmetega ära 
visata. Et vältida jäätmete valest käitlemisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale 
või inimeste tervisele, tuleb seade ümber töödelda vastutustundlikult, et edendada 

materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasuta palun 
tagastussüsteeme või võta ühendust poega, kust toode osteti. Nad võivad selle toote tagasi võtta 
keskkonnaohutuks ümbertöötlemiseks.

Tootja annab teada, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.


