
SKRAIDANTI FĖJA „ELLA“

NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį – skraidančią fėją „Ella“

Šis gaminys yra skraidanti lėlė fėja su šviesomis ir infraraudonųjų spindulių indukciniu valdymu. Dėl 
automatinio jutiklio, lėlė gali skristi aukštyn ir žemyn, ją lengva valdyti.  Skrydžio metu aptikusi 

objektą, automatiškai pakyla į viršų. Ši lėlė ugdo vaiko gebėjimus, pavyzdžiui, motorinius įgūdžius ir 
koordinaciją.



PAKUOTĘ SUDARO:

1 skraidanti fėja
1 USB įkrovimo laidas
1 naudotojo vadovas

GAMINIO SPECIFIKACIJOS:

Medžiaga: ABS plastikas
Judėjimo kryptis: aukštyn ir žemyn
Įkrovimas per USB laidą
Įkrovimo laikas: apie 25 min
Skraidymo trukmė: 8-10 minučių
Matmenys: 17 x 6 x 21 cm
Spalva: rožinė

ĮSPĖJIMAI

∑ Netinka jaunesniems, kaip 36 mėnesių vaikams. 
∑ Turi būti naudojamas prižiūrint suaugusiesiems. 

∑ Saugokitės galimai smailių viršūnių sparnų galuose. Nekiškite sparno prie akių, nes 
galite susižaloti akis. 

∑ Propeleris sukasi dideliu greičiu, todėl nelieskite jo rankomis, siekdami išvengti 
sužalojimų.

∑ Laikykite jį kuo atokiau nuo veido ir akių.
∑ Nepaleiskite jo nuo žmonių ar gyvūnų.
∑ Įkrovimo metu saugokite nuo ugnies ir vandens.

∑ Neskraidinkite šalia automobilių, žmonių, naminių gyvūnų, viršuje esančių laidų, vandens 
telkinių, pastatų, medžių, aukštos įtampos elektros įrenginių arba esant stipriam vėjui.

∑ Kol skraidanti fėja įjungta (ON), laikykite pirštus, plaukus ir laisvus drabužius atokiau nuo 
propelerio.

∑ Nedėkite pašalinių daiktų ar medžiagos aplink judančias dalis, pvz., sparnus. 
∑ Nelaikykite sparnų, kol skraidanti fėja plasnoja.
∑ Negaudykite skraidančios fėjos, kol ji skrenda.
∑ Įkraukite skraidančiąją fėją tik naudodami pridėtą USB laidą.
∑ Prieš duodami žaislą vaikui, pašalinkite visą pakavimo medžiagą.
∑ Nelenkite skraidančios fėjos sparnų, nes tai gali turėti įtakos jos veikimui.
∑ Visada išjunkite skraidančiąją fėją, kai jos nenaudojate. 
∑ Maždaug po 5 minučių skraidymo, skraidančios fėjos greitis sulėtės dėl beveik 

išsikrovusių baterijų. Skraidanti fėja palaipsniui nusileis ant grindų ir ją reikės vėl įkrauti. 
∑ Nelaikykite skraidančios fėjos prie karščio šaltinių arba tiesioginėje saulės šviesoje.
∑ Fėjos skraidymo laikas gali kisti priklausomai nuo jūsų skraidinimo ypatumų.
∑ Nežaiskite su skraidančia fėja pučiant stipriam vėjui, nes ji taps nekontroliuojama ir 

smarkiai nukris ant žemės. 
∑ Užtikrinkite, kad skraidanti fėja tam tikrą atstumą skristų tiesiai, ir pakiltų aukštai, kitaip ji 

besisukdama nusileis ant grindų. 



DALYS

1. Propeleris 

2. Sparnai

3. Maitinimo jungiklis

4. Įkrovimo lizdas

5. Jutiklis

6. Ventiliacijos anga 

PASTABA: Pakuotėje rasite du sparnus,
kuriuos reikia pritvirtinti rankiniu būdu!

Pritvirtinti paprasta – prijunkite sparnų tvirtinimo detales prie lėlėje esančių sparnų vietai skirtų
tvirtinimo detalių.



GAMINIO VEIKIMAS: 

ĮKRAUKITE GAMINĮ: Vieną USB įkrovimo laido galą prijunkite prie 
žaislo, o kitą prie kompiuterio, nešiojamos išorinės baterijos arba 
adapterio (pakuotėje nepridedami). 

1. Laikykite fėją statmenai prie pėdų ir įjunkite maitinimo 
jungiklį. 

2. Šviesos įsijungs, o po 3 sekundžių sijonas pradės suktis. 
Dabar galite skraidinti fėją.  Visada paleiskite fėją horizontaliai.

Ji pradeda skristi mažu greičiu, bet pakilus į tam tikrą aukštį, greitis 
padidėja. 

3. Padėkite rankas po žaislu. Skraidanti lėlė fėja gali jausti 
aplink esančius objektus ir į juos atsižvelgdama judėti. 
Po tam tikro atstumo ji automatiškai ims leistis žemyn, 
tuomet reikia padėti ranką po fėja, kad ji vėl pakiltų 
aukštyn. Padėkite ranką po fėja ir ji skrisdama 
pakils. Atitraukite ranką, ir fėja automatiškai nusileis.  

4. Susidūrusi su kliūtimi, skraidanti fėja automatiškai 
sustos. Jei norite vėl ją skraidinti, reikia išjungti ir vėl 
įjungti maitinimo jungiklį. 

Pastaba: 

- Jei fėją apversite aukštyn kojomis arba į šoną, sparnai nustos suktis. 
- Fėjai nukritus arba susidurs su kliūtimi, sparnai nustos suktis – tai nereiškia, kad žaislas 

išsijungia. Norėdami jį išjungti, turite paspausti jungiklį. Visada išjunkite fėją, kai sparnai 
nustoja suktis. 

VALYMAS 



Skraidančios fėjos nevalykite drėgna šluoste ir neplaukite vandeniu. Naudokite tik sausą šluostę 
dulkėms nuvalyti.

Rūšiavimo ir šalinimo instrukcijos

Šiuo ženklu nurodoma, kad ES teritorijoje šis gaminys neturėtų būti šalinamas kartu su 
kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių 
sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai atskirkite šį gaminį nuo kitų 

atliekų ir skatinkite tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą 
prietaisą, naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio 
įsigijote gaminį. Pardavėjas gali priimti šį gaminį saugiam perdirbimui.

CE ženklinimas yra prekės gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka taikomų EB 
direktyvų reikalavimus.


