
LÉTAJÍCÍ VILA ELSA

 
NÁVOD K POUŽITÍ 

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt - létající vilu Elsa. Tento výrobek představuje létající 

panenku - vílu Elsu. Je vybaven světly a infračerveným senzorem pro sledování letu. Díky 

automatické detekci může víla létat nahoru a dolů a snadno se ovládá. Je to skvělá hračka, protože 

zvyšuje motoriku a koordinaci dítěte. 

CO JE V BALENÍ 

- Létající vila 1x 

- USB nabíječka 1x 

 

 



TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

Materiál: ABS plast 

Směr pohybu: nahoru a dolů 

Nabíjení: přes USB napájecí kabel 

Doba nabíjení: cca 25 min 

Doba letu: 8-10 minut 

Rozměry: 17 x 6 x 21 cm 

Barva: modrá 

VAROVÁNÍ 

• Nevhodné pro děti do 36 měsíců. 

• Hračka by měla být používána pod dohledem dospělé osoby. 

• Dávejte pozor na případné ostré body na konci křídel. Udržujte svá křídla v bezpečné vzdálenosti 

od očí, abyste se nezranili. • Vyhněte se nebezpečí a nedotýkejte se křídel, když se otáčejí vysokou 

rychlostí. 

• Udržujte hračku v bezpečné vzdálenosti a mimo obličej a oči. 

• Nepřesouvejte hračku v blízkosti zvířat nebo lidí, kteří nevědí, jak hračka funguje. 

• Udržujte hračku mimo dosah ohně a vody. 

• Nevyhazujte do povětří hračky v blízkosti aut, lidí, domácích zvířat, venkovních drátů, vodních 

ploch, budov, stromů a vysokonapěťových elektrických instalací nebo silného větru. 

• Udržujte prsty, vlasy a volný oděv mimo dosah rotujících křídel. 

• Nikdy nevkládejte cizí předměty ani žádné předměty kolem rotujících částí, jako jsou křídla. 

• Nedotýkejte se křídel, když je letmá vidlice v provozu. 

• Nelovte víly, když létají. 

• Nabíjejte létající vidlici pouze pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB. 

• Než dáte hračku dětem do rukou, ujistěte se, že jste odstranili všechny obaly. 

• Neohýbejte křidélka vidlice, mohlo by to ovlivnit její činnost. 

• Vždy odpojte napájecí kabel, když jej nepoužíváte. 

• Po cca 5 minutách letu se rychlost vidlice zpomalí, baterie se vybije a vidlice se postupně sníží a 

přistane. Je čas to naplnit. 

• Neskladujte vilu v blízkosti tepla a přímého slunečního záření. 

• Dobu letu vily lze změnit podle toho, jak ji spravujete. 



• Neovládejte hračku v silném větru, protože by se vymkla vaší kontrole a je vysoká 

pravděpodobnost tvrdého přistání. Hračka se může poškodit. 

• Spusťte hračku přímo do vzduchu, jinak může narazit do předmětů v místnosti a přistát na zemi. 

KOMPONENTY 

 

1. Rotor 

2. Křídla 

3. Vypínač 

4. Plnicí otvor 

5. Senzor 

6. Odvzdušňovací ventil ventilátoru 

 

 

 

 

POZNÁMKA: V balení naleznete dvě křídla, která 

je potřeba nainstalovat na vilu ručně! 

 

 

Instalace je snadná - jednoduše připněte špendlíky 

na křídlech ke špendlíkům na křídle panenky. 

 

 

 



PROVOZ A ŘÍZENÍ 

 NABÍJTE HRAČKU: Připojte napájecí kabel USB k hračce na jednom 

konci a druhý konec vložte do počítače, baterie notebooku nebo 

adaptéru (není součástí dodávky). 

 

 

 

 

 

 

 

1. Držte panenku kolmo k nohám a zapněte vypínač. 

 

 

 

 

 

 

2. Světla se rozsvítí a o 3 sekundy později se začnou otáčet křídla. 

Nyní můžete snížit vilu a vzlétnout. Vždy spouštějte vidlici svisle 

nahoru. Vila začíná létat nízkou rychlostí; rychlost nabude v určité 

výšce po vzletu. 

 

 

 

 

3. Ovládejte vidličku tak, že pod ni položíte dlaň. 

Létající víla dokáže detekovat předměty kolem sebe 

a inteligentně se pohybovat. Po určité vzdálenosti 

automaticky sestoupí, což je okamžik, kdy je 

potřeba pod něj položit dlaň, aby se mohl opět 

vznést do vzduchu. Když položíte dlaň pod nohy 

vidlice, znovu se zvedne do vzduchu. Když oddálíte 

ruku, víla přistane na podlaze. 

 

4. Létající víla se automaticky zastaví, když narazí na 

překážku. Pokud chcete, aby víla znovu vzlétla, 

vypněte ji a znovu zapněte. 

 

 

 

 

 



POZNÁMKY 

- Pokud otočíte vidlici na stranu nebo vzhůru nohama, křidélka se přestanou otáčet. 

- Když vidlice spadne na zem nebo narazí na překážku, křídla se přestanou otáčet. To 

neznamená, že se vila vypnula. Chcete-li vypnout vilu, musíte to udělat pomocí vypínače. Vždy 

vypněte vidlici, když se křídla přestanou otáčet. 

ČIŠTĚNÍ 

K čištění nepoužívejte vlhký hadřík a nikdy neponořujte hračku do vody. K čištění prachu z hračky 

používejte pouze suchý hadřík. 

Správná likvidace odpadu  

Symbol přeškrtnuté popelnice na vašem produktu nebo na jeho obalu znamená, že s 

tímto produktem nesmí být v celé EU nakládáno jako s domovním odpadem. Správná 

likvidace vašeho produktu pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na 

životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou 

likvidací tohoto produktu. Recyklace materiálů pomáhá chránit přírodu a přírodní zdroje. 

Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě, ve službě pro 

likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. 

Prohlášení výrobce, že výrobek odpovídá požadavkům příslušných směrnic ES  


