
FAIRYSTAR

Opozorila:

Pred prižigom igrače:

Stikalo za 
vklop/izklop

Glavni
rotator

Vtičnica za
polnilni kabel

Senzor 
bližine

Polnilni kabel
z USB vhodom

Ravnotežni
rotator USB vhod

Polnilni
vhod

1. Dobra vila je sestavljena iz več manjših delov, zato ni
primerna za otroke, mlajše od 3 let in vse ostale, ki so 
nagnjeni k nošenju stvari v usta, zaradi nevarnosti 
zadušitve.

Dobrodošli v svet pravljic! Zahvaljujemo se vam za nakup igrače FairyStar, dobre vile, ki leti in pleše nad vašimi rokami.
Prosimo vas, da pred prvo uporabo skrbno preberete navodila in opozorila.

1. Igračo FairyStar napolnite s priloženim USB polnilnim kablom, ki ga lahko povežete z računalnikom ali USB vtičnico.
2. Čas polnjenja je od 25 do 30 minut
3. Igraca FairyStar lahko naenkrat leti od 6 do 8 minut.

1. Zakaj igrača FairyStar ne vzleti?
a) igračo držite premočno ali b) hitrost vrtenja je prepočasna - igrača potrebuje polnjenje
2. Zakaj igrača FairyStar nenadoma izgubi na višini, pade na tla?
a) igrača potrebuje polnjenje ali b) izpostavljena je premočni svetlobi
3. Polnilni kabel se je poškodoval, kaj sedaj? igračo nemudoma prenehajte uporabljati, dokler se kabel ne popravi ali zamenja.
4. Ali je igrača vodoodporna? Igrača je sestavljena iz elektronskih delov in ni primerna za uporabo v vodi ali vlažnih prostorih.

Prižig igrače in upravljanje:

1. Izberite prostoren prostor za igranje, igračo postavite v pokončni položaj in jo primite za noge,
2. za prižig stikalo na obleki prestavite v LEVO,
3. prižgale se bodo luči na obleki in obleka se bo začela vrteti,
4. igračo nežno držite za noge, dokler ne bo sama vzletela,
5. ko igrača doseže pravo hitrost, se bo samodejno spustila,
6. podstavite dlan pod njene noge in senzor na konici prstov bo zaznal vašo bližino,
7. če želite, da poleti višje, dlan prestavite višje, če želite, da se spusti, spustite vašo dlan.

Izklop igrače in ponovno polnjenje:

1. Igračo nežno ujemite za noge, ko se bo približala vaši roki. Vrtenje obleke prekinete tako, da previdno sežete
z roko s spodnje strani pod obleko in stikalo za vklop in izklop prestavite v DESNO. Obleka je narejena iz upogljivega
materiala in gladkih robov, ki niso nevarni na dotik.
2. Igrača se polni preko priloženega kabla, ki ga vstavite v črno odprtino, desno od stikala za vklop in izklop.

2. Med letenjem se ne dotikajte vrtečih delov obleke,
ker lahko pride do poškodbe vas in/ali igrače. Svetujemo 
uporabo v večjih, odprtih prostorih.

3. Izogibajte se letenja, usmerjenega v bližini glav 
drugih ljudi, saj se igrača lahko zaleti, zaplete in 
poškoduje druge in/ali sebe.

4. Samostojno igranje je primerno za otroke od
starosti 14 let naprej, vseeno svetujemo uporabo 
pod nadzorom staršev ali skrbnikov.

NAVODILA ZA UPORABO

FairyStar se predstavi

Navodila za uporabo

Najpogostejša vprašanja


