LETEČA VILA PIXIE

NAVODILA ZA UPORABO
Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka - leteča vila Pixie. To izdelek predstavlja letečo lutko –
vilo Pixie. Opremljena je z lučkami in infrardečim senzorjem za nadziranje letenja. S samodejnim
zaznavanjem lahko vila leti navzgor in navzdol in je enostavna za upravljanje. To je odlična igrača, saj
povečuje otrokovo motorično sposobnost in koordinacijo.

KAJ JE V PAKETU
-

Leteča vila 1x
USB polnilec 1x

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Material: ABS plastika
Smer gibanja: navzgor in navzdol
Polnjenje: preko USB napajalnega kabla
Čas polnjenja: približno 25 min
Čas letenja: 8-10 minut
Dimenzije: 17 x 6 x 21 cm
Barva: roza

OPOZORILA
• Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev.
• Igračo je potrebno uporabljati pod nadzorom odraslih.
• Pazite na potencialne ostre točke na koncu kril. S krili bodite na varni oddaljenosti od oči, da se ne
ranite. • Izognite se nevarnosti in se ne dotikajte krill, ko se ta vrtijo z visoko hitrostjo.
• Igračo naj bo na varni razdalji in daleč stran od obraza in oči.
• Igrače ne vklapljate v bližini živali ali oseb, ki ne poznajo načina delovanja igrače.
• Igračo hranite stran od ognja in vode.
• Igrače ne spuščajte v zrak v bližini avtomobilov, ljudi, hišnih ljubljenčkov, nadzemnih žic, vodnih
teles, zgradb, dreves in visokonapetostne električne napeljave ali močnem vetru.
• Prste, lase in ohlapna oblačila, držite stran od vrtečih se kril.
• Okoli vrtljivih delov kot so krila nikoli ne vstavljajte tujkov ali kakršnih koli predmetov.
• Ko leteča vila deluje se ne dotikajte kril.
• Vile ne lovite, ko ta leti.
• Letečo vilo polnite izključno s priloženim USB polnilnim kablom.
• Preden igračo date v roko otrokom se prepričajte, da ste odstranili vso embalažo.
• Ne upogibajte kril vile, saj bo to vplivalo na njeno delovanje.
• Kadar vile ne uporabljate, jo vedno izključite iz električnega omrežja.
• Po približno 5-ih minutah letenja, bo hitrost vile upočasnjeno, baterija se izčrpa in vila se bo
postopoma spustila ter pristala na tla. Čas je da jo napolnite.
• Vile ne shranjujte v bližini vročine in neposredne sončne svetlobe.
• Čas letenja vile se lahko spremni glede na način vašega upravljanja z njo.

• Z igračo ne upravljajte v močnem vetru, saj bo izven vaše kontrole in obstaja velika verjetnost
trdega pristanka. Igrača se lahko poškoduje.
• Igračo spuščajte naravnost v zrak, v nasprotnem primeru se ta lahko zaleti v objekte okoli prostora
in pristane na tleh.

SESTAVNI DELI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rotorja
Krila
Stikalo za vklop
Odprtina za polnjenje
Sensor
Zračna odprtina ventilatorja

OPOMBA: V paketu boste našli dva krila, ki jih je
na vilo potrebno namestiti ročno!

Nameščanje je preprosto – zatiče na krilih preprosto zataknite v zatiče na krilu
lutke.

DELOVANJE IN UPRAVLJANJE

IGRAČO NAPOLNITE: USB napajalni kabel na enem koncu povežite z
igračo, drugi konec pa vstavite v računalnik, prenosno baterijo ali
adapter (ni priložen).

1. Lutko držite pravokotno na stopala in vključite stikalo.

2. Zasvetile bodo lučke in 3 sekunde kasneje, se bodo krila pričela
vrteti. Sedaj lahko spustite vilo, da vzleti. Vilo vedno spustite
navpično navzgor. Vila prične leteti z nizko hitrostjo; hitrost bo
pridobila na določeni višini po vzletu.

3. Z vilo upravljate tako, da pod njo položite svojo
dlan. Leteča vila lahko zazna predmete okoli nje in
se inteligentno premika. Po določeni razdalji, se bo
samodejno spustila navzdol to je trenutek, ko
morate pod njo položiti svojo dlan, da se lahko
ponovno dvigne v zrak. Ko dlan položite pod stopala
vile se bo ta ponovno vzdignila v zrak. Ko roko
odmaknete, bo vila pristala na tla.

4. Leteča vila se bo samodejno ustavila, ko bo naletela
na oviro. Če želite, da vila ponovno vzleti, jo izklopite in ponovno vklopite.

OPOMBE
-

Če vilo obrnete v stran ali na glavo, se bodo krila prenehala vrteti.
Ko vila pade na tla ali zadane ob oviro, se bodo krila prenehala vrteti. To ne pomeni, da se je
vila izklopila. Če želite vilo izklopiti, morate to storiti s stikalom. Vilo vedno izklopite, ko se krila
prenehajo vrteti.

ČIŠČENJE

Za čiščenje ne uporabljajte vlažne krpe in igrače nikoli ne pomakajte v vodo. Za čiščenje prahu z
igrače uporabljajte samo suho krpo.

Pravilno odlaganje odpadkov
Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega
izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za
pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in
človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom.
Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o
recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih
odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.
Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES

