
Krásná létající víla 
návod k obsluze 

 

Varování: 
1. Obsahuje malé části, nevhodné pro děti 

do 14 let. 
2. Při letu se prosím nedotýkejte otáčející se 

vrtule. 

3. Nepřibližujte se výrobkem k lidem a 
nenechte jim ho létat nad hlavou. 

4. Děti by měly výrobek používat pouze pod 
dohledem rodičů. 

 

1. Představení létající víly 

Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Aby pro Vás bylo ovládání výrobku jednodušší, 

doporučujeme Vám přečíst si pozorně tuto příručku. 

1. Tento výrobek má vysokou stabilitu. 

2. Létající víla: 3,7V 100mAh lithiová baterie. Dálkové ovládání: 6× 1,5V baterie „AA“. 

3. Létající víla vydrží na plně nabitou baterii létat 6 až 8 minut. 

 

2. Bezpečnostní předpisy 

1. Před zahájením provozu této hračky si prosím nejprve přečtěte instrukce. Při ovládání tohoto 

výrobku prosím postupujte podle pokynů této příručky. 

2. Uchovávejte prosím vílu mimo dosah malých dětí, aby nedošlo ke vdechnutí malých součástí. 

3. Nevystavujte baterii vysokým teplotám. Zařízení nesmí být poblíž ohně nebo zdroje tepla. 

4. Při letu udržujte vzdálenost 1-2 metry mezi vílou a uživatelem či ostatními lidmi. Nepřistávejte 

na lidech. 

5. Nerozebírejte a nepozměňujte tento výrobek bez povolení, jinak může dojít k selhání výrobku 

nebo k jinému nebezpečí. 

6. Létejte s vílou pouze v dosahu dálkového ovládání. 

7. Když děti používají létající vílu, měli by na ně dohlížet dospělí. 

 

3. Konfigurace výrobku 

 
 

4. Údržba 

1. Výrobek čistěte běžným vlhkým hadříkem. 

2. Nevystavujte tento výrobek slunečnímu záření nebo teplu. 

3. Neponořujte hračku do vody, jinak budou poškozeny elektronické součástky. 

4. Když výrobek nepoužíváte, dálkový ovladač i létající víla by měly být vypnuté. 

5. Když výrobek nepoužíváte delší dobu, měla by být vyjmuta baterie z dálkového ovladače. 

6. Doporučujeme používat v dálkovém ovladači nové alkalické baterie, aby létající víla létala co 

nejlépe. 

7. Pravidelně kontrolujte konektor a další příslušenství. Naleznete-li poškození, měli byste výrobek 

přestat používat, dokud nebude opraven. 

8. Tento výrobek obsahuje umělohmotné a elektronické součástky; nesmí být v kontaktu s vodou a 

nesmí být dlouhodobě ve vlhkém prostředí. 

 

5. Instalace baterií dálkového ovladače 

1. Šroubovákem odšroubujte kryt baterie. (Obr. 1) 

2. Sejměte kryt baterie a vložte do přihrádky 6 baterií „AA“. (Obr. 2) 

3. Nasaďte zpět kryt baterie a utáhněte šrouby ve směru hodinových ručiček. (Obr. 3) 

Dálkový ovladač Létající víla 
USB 

(zvláštní konfigurace) Návod k obsluze 
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6. Nabíjení létající víly 

1. Při nabíjení musí být létající víla vypnutá. (Obr. 4) 

2. Vložte zástrčku USB do rozhraní dálkového ovladače. (Obr. 5) 

3. Vložte nabíjecí konektor do nabíjecí zásuvky víly. (Obr. 6) 

4. Při nabíjení jsou světla trupu víly zhasnutá. Po dokončení nabíjení se kontrolky na trupu víly 

rozsvítí. Doba nabíjení je 30 až 50 minut. 

Poznámky: 

1. Jsou-li baterie dálkového ovládání téměř či úplně vybité nebo vůbec nejsou nainstalované, je 

zakázáno s vílou létat. 

2. Je-li létající víla již nabitá, nepřebíjejte ji. 
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7. Nabíjení létající víly 

 

Obrázek ukazuje 

nabíjení z počítače. 

Jsou tři druhy 

externího nabíjení: 

1. nabíjení 

vozidlem 

2. mobilní 

nabíjení 

3. nabíjení 

nabíječkou 

mobilního 

telefonu 

Poznámka: speciální 

USB. 

 

Doba 

nabíjení 

30-50 

minut, 

doba 

letu 6 

minut. 

Vypněte vypínač létající víly; zasuňte jeden konektor USB kabelu do létající víly a druhý konektor do USB 
portu počítače. Při nabíjení jsou světla trupu víly zhasnutá. Po dokončení nabíjení se kontrolky na trupu 
víly rozsvítí. Doba nabíjení je 30 až 50 minut. 
 

8. Letové prostředí 

1. Bezvětrné prostředí uvnitř budovy. Vezměte prosím v úvahu, že klimatizace způsobuje proudění 

vzduchu. 

2. Volný prázdný prostor. Doporučujeme prostor alespoň 3 metry široký, 5 metrů dlouhý a 3 metry 

vysoký. 

3. Bezpečné místo. Důrazně doporučujeme místo bez ventilátoru, klimatizace, stolní lampy nebo 

jiných nebezpečných předmětů, které by stály létající víle v cestě. 

4. Nepoužívejte létající vílu na přímém slunci nebo silném světle, jinak to bude mít vliv na řídicí 

systém létající víly. 

 

 



9. Čemu je nutné věnovat pozornost 

1. Když jsou baterie v dálkovém ovladači nedostatečně nabité, ovlivní to dosah dálkového ovládání, 

ve kterém může létající víla létat. 

2. Když jsou baterie létající víly vybité, snižuje se letová výška a je obtížnější vzlétnout. 

3. Pokud jsou komponenty létající víly poškozeny nebo zdeformovány, může to mít vliv na stav 

letu; v tom případě je prosím včas opravte nebo vyměňte. 

(Je-li vrtule vážně poškozena, nelétejte, prosím, abyste nezpůsobili nehodu.) 

 

10. Způsob řízení 

 

Létající víla je usazena v dálkovém ovladači; po 

zapnutí dálkového ovladače a stisknutí tlačítka ve 

tvaru srdce vzlétne.  
Vrtule se začíná otáčet nízkou rychlostí; postupně 

rychlost dosáhne úrovně, při které víla může 

vzlétnout. 

 
Létající víla se po vzletu může ve vzduchu o určitou 

výšku propadnout; dáte-li pod nohy víly ruku, začne 

opět stoupat. 

Druhý typ provozního režimu 

 

Zvedněte vílu za hlavu rukou, stiskněte tlačítko 

ve tvaru srdce a dejte pod nohy víly ruku. 

Zvedněte vílu dostatečně vysoko, pusťte ji a 

nechte ji letět. 

 



11. Seznam součástí 

 
 

12. Čemu je nutné věnovat pozornost u baterie 

1. Při instalaci nebo výměně baterie vkládejte baterie správně podle polarity. 

2. Dobíjejte pouze dobíjecí baterie. 

3. Při nabíjení baterie je třeba dohled dospělé osoby. 

4. Nepoužívejte staré baterie, nesměšujte různé typy baterií. 

5. Vybité baterie by měly být včas odstraněny. 

6. Elektrické obvody by neměly být zkratovány. 

7. Nezkratuje baterie, hrozí požár. 

8. Při dlouhém nepoužívání by baterie měly být vyjmuté. 

 

13. Řešení problémů 

Problém Příčina Řešení 

Dálkový 

ovladač je 

bez 

elektřiny 

1. Vypínač není v poloze „zapnuto“ 

2. Baterie nejsou nainstalovány 

správně podle vyznačené 

polarity 

3. Baterie jsou vybité 

1. Přepněte vypínač do polohy „zapnuto“ 

2. Zkontrolujte, zda jsou elektrody 

baterie nainstalovány správně podle 

polarity 

3. Použijte nové baterie 

Létající víla 

nemůže 

vzlétnout 

1. Rychlost otáčení hlavní vrtule je 

příliš nízká 

2. Baterie létající víly jsou vybité 

Dobijte létající vílu nebo použijte novou baterii 

Dálkové 

ovládání 

nefunguje 

1. Dálkový ovladač je bez 

elektřiny 

2. Létající víla je bez elektřiny 

1. Přepněte vypínač dálkového ovladače 

do polohy „zapnuto“ 

2. Přepněte vypínač létající víly do polohy 

„zapnuto“ 

Létající víla 

se náhle 

propadla 

1. Málo elektřiny 

2. Příliš silné světlo 

1. Nabijte létající vílu nebo vyměňte 

baterii 

2. Zvolte jiné prostředí bez silného světla 

 

Poznámka: Tato příručka obsahuje důležité informace o výrobku, uchovejte ji, prosím.  

Kontrolka vypuštění 

Tlačítko ve tvaru srdce 

Vypínač Vyrovnávací tyč 

Hlavní vrtule 
Kontrolka zapnutí 

Vypínač USB konektor 


