
FAIRYSTAR

Upozornenia:

Pred zapnutím hračky:

Spínač na
zapnutie/vypnutie

Hlavný 
rotátor

Zástrčka na
nabíjací kábel

Senzor
blízkosti

Nabíjací kábel
s USB vstupom

Rovnovážny
rotátor USB vstup

Vstup
na nabíjanie

1. Dobrá víla sa skladá z viacerých menších častí, preto nie
je vhodná pre deti do 3 rokov a deti, ktoré si dávajú veci do
úst, a to z dôvodu nebezpečenstva udusenia.

Vitajte vo svete rozprávok! Ďakujeme vám za nákup hračky FairyStar, dobrej víly, ktorá letí a tancuje nad vašimi rukami.
Prosíme vás, aby ste si pred prvým použitím starostlivo prečítali návod a upozornenia.

1. Hračku FairyStar nabite pomocou priloženého USB nabíjacieho kábla, ktorý pripojíte k počítaču alebo USB zástrčke.
2. Dĺžka nabíjania od 25 do 30 minút.
3. Hračka FairyStar môže naraz lietať od 6 do 8 minút.

1.Prečo hračka FairyStar nevzlietne? hračku držíte príliš silno alebo b) rýchlosť otáčania je príliš pomalá - hračku treba nabiť
2. Prečo hračka FairyStar zrazu stráca výšku a spadne na zem? a) hračku treba nabiť alebo b) je vystavená príliš silnému svetlu
3. Čo treba urobiť, ak sa poškodil nabíjací kábel? Hračku okamžite prestaňte používať, kým nebude kábel opravený alebo vymenený.
4. Je hračka odolná voči vode? Hračka sa skladá z elektronických častí a nie je vhodná na použitie vo vode alebo vlhkých priestoroch.

Zapnutie hračky a ovládanie:
1. Vyberte priestorné miesto na hranie, hračku postavte do vzpriamenej polohy a chyťte za nohy,
2. pre zapnutie presuňte spínač na šatách DOĽAVA,
3. rozsvietia sa svetlá na šatoch a šaty sa začnú točiť,
4. hračku držte jemne za nohy, kým sama nevzlietne,
5. keď hračka dosiahne správnu rýchlosť, sama vzlietne,
6. dlaň umiestnite pod jej nohy a senzor na špičkách prstov zaregistruje vašu blízkosť,
7. ak chcete, aby letela vyššie, presuňte dlaň vyššie, ak chcete, aby sa uvoľnila, spustite svoju dlaň.

Vypnutie hračky a opätovné nabíjanie:
1. Hračku jemne uchopte za nohy, keď sa priblíži k vašej ruke. Otáčanie šiat prerušíte tak, že opatrne siahnete rukou zo spodnej
strany pod šaty a presuniete spínač na zapnutie a vypnutie DOPRAVA. Šaty sú vyrobené z ohybného materiálu a majú hladké
okraje, ktoré nie sú nebezpečné pri dotyku.
2. Hračka sa nabíja prostredníctvom priloženého kábla, ktorý sa zasunie do čierneho otvoru, napravo od spínača na zapnutie
a vypnutie.

2. Počas letu sa nedotýkajte krútiacich sa častí odevu, 
pretože by mohlo dôjsť k vášmu poraneniu a/alebo 
poškodeniu hračky. Odporúčame použitie vo väčších, 
otvorených priestoroch.

3. Vyhýbajte sa lietaniu v blízkosti hláv iných osôb,
pretože hračka môže do nich naraziť, zapliesť sa do
nich a poraniť tieto osoby a/alebo vás.

4. Samostatné hranie je vhodné pre deti od 14 
rokov, napriek tomu vša odporúčame používanie
hračky pod dohľadom rodičov alebo opatrovníkov.

NÁVOD NA POUŽITIE

Fairystar sa predstavuje

Návod na použitie

Najčastejšie otázky


