
LIDOJOŠĀ FEJA ELLA

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

paldies, ka iegādājāties mūsu produktu lidojošo feju Ella.

Šis produkts ir lidojoša feju lelle ar gaismām un infrasarkano indukcijas kontroli. Pateicoties 
automātiskajai sensora konstrukcijai, lelle var lidot uz augšu un uz leju, un to ir viegli vadīt.  

Automātiska noteikšana - lidojuma laikā, kad tā konstatē kādu objektu, tā automātiski paceļas uz 
augšu. Uzlabo bērna spējas, piemēram, motoriku un roku un koordināciju.



IEPAKOJUMĀ IETILPST:

1 x lidojošā feja
1 x USB uzlādes kabelis
1 x lietošanas instrukcija

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS:

Materiāls: Akrilnitrilbutadiēnstirola (ABS) plastmasa
Kustības virziens: uz augšu un uz leju
Uzlāde ar USB kabeli
Uzlādes laiks: aptuveni 25 min.
Lidojuma laiks: 8-10 minūtes
Izmēri: 17 x 6 x 21 cm
Krāsa: rozā

BRĪDINĀJUMI

∑ Nav piemērota bērniem līdz 36 mēnešu vecumam. 
∑ Lietot rotaļlietu tikai pieaugušo uzraudzībā. 

∑ Uzmanieties no iespējami asiem galiem spārnu galos. Nelieciet spārnu pie acīm, citādi 
tas var pielipt pie acis. 

∑ Propelleris griežas lielā ātrumā, tam nedrīkst pieskarties ar rokām, lai izvairītos no 
jebkādām briesmām.

∑ Turiet to tālu prom no sejas un acīm.
∑ Nelidiniet to uz cilvēkiem vai dzīvniekiem.
∑ Lādēšanas laikā turiet to tālāk no uguns un ūdens.

∑ Nelietojiet to tuvu lidmašīnām, automašīnām, cilvēkiem, mājdzīvniekiem, gaisvadu 
kabeļiem un ūdenstilpnēm, ēkām, kokiem, augstsprieguma elektroenerģijas sadales 
pārvades torņiem vai spēcīgā vējā.

∑ Kamēr Flying Fairy ir IESLĒGTA, nepieskarieties tai ar pirkstiem, matiem un vaļējiem 
apģērbiem pie propellera

∑ Nelieciet svešķermeņus vai materiālus ap kustīgajiem savienojumiem, piemēram, 
spārniem. 

∑ Kamēr lidojošā feja lido, neturiet tās spārnus.
∑ Neķeriet lidojošo feju, kamēr tā lido.
∑ Uzlādējiet lidojošo feju, izmantojot tikai komplektā iekļauto USB kabeli
∑ Pirms dot rotaļlietu bērnam, noņemiet visu iepakojuma materiālu.
∑ Nelieciet lidojošās fejas spārnus, jo tas var ietekmēt tās darbību.
∑ Vienmēr izslēdziet lidojošo feju, kad to nelietojat. 
∑ Pēc aptuveni piecām minūtēm lidošanas laika, lidojošās fejas ātrums būs lēnāks, baterijas 

būs gandrīz tukšas, lidojošā feja pakāpeniski nolaidīsies un piezemēsies uz grīdas, ir
pienācis laiks uzlādēt. 

∑ Neglabājiet lidojošo feju karstuma vai tiešu saules staru tuvumā
∑ Lidošanas laiks var mainīties atkarībā no jūsu lidošanas stila
∑ Lūdzu, centieties nespēlēties ar lidojošo feju spēcīgā vējā, feja zaudēs kontroli un smagi 



avarēs. 
∑ Lidiniet lidojošo feju taisni kādu attālumu lai ļautu tai lidot augstu, pretējā gadījumā 

lidojošā feja viegli zaudēs augstumu un piezemēsies pie grīdas, pagrieziena laikā. 

DETAĻAS

1. Rotori 

2. Spārni

3. Barošanas slēdzis

4. Uzlādes ieeja

5. Sensors

6. Gaisa ventilācijas atvere 

PIEZĪME: Iepakojumā atradīsiet divus spārnus,
kas jāpieliek pašam (-i)!

Pielikt ir viegli - vienkārši piestipriniet spārnus ar tapām pie tapām uz lelles spārniem.



PRODUKTA DARBĪBA: 

UZLĀDĒJIET PRODUKTU: Savienojiet USB uzlādes kabeli vienā galā ar 
rotaļlietu, bet otrā galā - ar datoru, pārnēsājamo bateriju vai adapteri 
(nav iekļauts komplektā). 

1. Turiet feju perpendikulāri kājai un ieslēdziet slēdzi. 

2. Iedegsies gaismas, un pēc 3 sekundēm sāks griezties svārki. 
Tagad jūs varat lidināt feju.  Vienmēr palaidiet feju horizontāli.

Tā sāks lidot ar mazu rotācijas ātrumu. Pēc pacelšanās ātrums 
sasniegs noteiktu pacēlumu. 

3. Novietojiet rokas zem fejas. Lidojošā feju lelle spēj sajust 
apkārt esošos objektus un gudri pārvietoties. Pēc 
zināma attāluma tā automātiski lidos uz leju, un tas ir 
brīdis, kad jums ir jāliek roku zem fejas, lai viņa atkal 
varētu pacelties. Ielieciet roku zem fejas, un feja 
pacelsies lidojot. Noņemiet roku, un feja automātiski 
piezemēsies.  

4. Lidojošā feja automātiski apstāsies, sastopoties ar 
šķērsli. Ja vēlaties to atkal palaist, ir jāizslēdz slēdzis un 
atkal jāiedarbina. 

Piezīme: 

- Ja pagriezīsiet feju otrādi vai uz sāniem, spārni pārstās griezties. 
- Kad feja nokritīs vai sastapsies ar šķērsli, spārni pārstās griezties - tas nenozīmē, ka 

rotaļlieta ir izslēgta. Lai to izslēgtu, joprojām ir jānospiež slēdzis. Vienmēr izslēdziet feju, 
kad spārni pārstāj griezties. 



TĪRĪŠANA 

Tīrīšanai neizmantojiet mitru drāniņu un neiegremdējiet lidojošo feju ūdenī. Izmantojiet tikai sausu 
drānu, lai notīrītu putekļus.

Otrreizējās pārstrādes un ierīces iznīcināšanas instrukcijas

Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves 
atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko var 
radīt nekontrolēta atkritumu izmešana; ir atbildīgi pārstrādāt atkritumus, lai veicinātu 

ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atdotu lietotu ierīci, izmantojiet 
atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo 
produktu. Viņi var nodot šo produktu videi drošai pārstrādei.

Ražotāja apliecinājums, ka produkts atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.


