Inhoud van de doos Air Swimmers-Clownvis
2.

1.

www.wowstuff.co.uk

Declaration of Conformity Shark

Manufacturer’s Name:
Manufacturer’s Address:

3.

Type of Equipment:
Model Number:
Year of Manufacture:

China Industries Ltd. T/A Wow! Stuﬀ!
Creative Industries Centre, Wolverhampton Science Park,
Wolverhampton, WV10 9TG, UK
Remote-Controlled Toy
AR-1001
2011

Application of Council Directive(s):

2 x Buikvinnen

1 x Rugvin

6.

Montage door een volwassene aanbevolen.
Nog niet gevulde en/of kapotte ballonnen kunnen verstikkingsgevaar opleveren voor kinderen onder de 8 jaar!
Helium nooit inhaleren! Het inhaleren van helium kan longschade en/of verstikking veroorzaken.
Zorg bij het vullen van de ballon met helium voor goede ventilatie.
Laat het vullen van de ballon met helium altijd aan een volwassene over.
Houd kinderen uit de buurt van een helium cilinder/fles .
Houd de ballon uit de buurt van water.
Dit product is uitsluitend geschikt voor binnenshuis gebruik.
Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Kleine onderdelen en een stukje lint (50cm) kunnen verstikkingsgevaar
opleveren.
Vlieg niet vlak langs een uitblaasmond of inlaat van airconditioners.
Tocht en/of luchtstromingen kunnen het vlieggedrag benadelen/veranderen.
Houd de ballon uit de buurt van warmte/hittebronnen. Hier zou de ballon van kunnen knappen.
Over-vul de ballon niet.
Dit product kan minder goed tot zijn recht komen als u zich op grote hoogte bevindt. Als u dit product daar toch wilt
gebruiken, kunt u het gewicht van de ballon beperken door 2 van de 4 elastieken te verwijderen.
Batterijen informatie
• 1 x 1.5V AAA voor de buikmotor op rails (inbegrepen)
• 1 x 9V Batterij voor de afstandsbediening (inbegrepen)
• Niet oplaadbare batterijen mogen niet opgeladen worden;
• Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene opgeladen worden;
• Oplaadbare batterijen moeten uit de afstandsbediening verwijderd worden voor ze worden opgeladen;
• Verschillende typen batterijen mogen niet samen gebruikt worden. Oude en nieuwe batterijen mogen niet samen
gebruikt worden;
• Let op dat de batterijen goed in het apparaat zitten (plus-min);
• Lekkende batterijen moeten uit het apparaat verwijderd worden;
• Veroorzaak geen kortsluiting bij de batterij.
Nooit Doen :
• Verschillende batterijen mixen.
• Nieuwe en oude batterijen mixen.
• Batterijen aan vuur of andere bron van hitte blootstellen.
• Niet oplaadbare batterijen opladen.
Altijd doen :
• Verzeker u ervan dat het batterijencompartiment goed dicht zit.
• Gebruik batterijen van de juiste grootte en het juiste type.
• Verzeker u ervan dat de batterijen er goed in zitten: plus bij plus en min bij min.
• Verwijder lege batterijen uit het apparaat.
• Verwijder de batterijen als u het apparaat een lange tijd niet gaat gebruiken.
• Zorg ervoor dat losse batterijen nooit binnen het bereik van kleine kinderen komen. Kinderen kunnen deze doorslikken.
Als u vermoedt dat een kind een batterij heeft doorgeslikt, raadpleeg dan direct een arts.

EN50371, EN62115, EN301 489-1/3, EN300 220-1/-2

I hereby declare that the equipment named above has been tested and found to comply with the relevant sections of
the above referenced speciﬁcations. The unit complies with all essential requirements of the Directives.

1 x Air Swimmers Clownvis ballon
5.

4.

4 x Bevestigingsclips

4 x Haken
8.

9.

Place:
Date:

Wolverhampton, UK
30th June 2011

Graeme Taylor
Director

De kleur van de
afstandsbediening kan
verschillen

Made in China

4 x Elastieken

12 x Dubbelzijdig tape

11.

1 x Staartvin

www.wowstuff.co.uk

18 x Doorzichtige
stukken tape

10.

B

C

Type of Equipment:
Model Number:
Year of Manufacture:

A
12.

13.

Compartiment
voor de klei
1x Buikmotor op rails

14.

1 x 9V batterij

Volledige instructies voor het gebruik. Voor een eenvoudige video instructie over het
installeren en vliegen ga je naar : www.wowstuff.co.uk/airswimmers
*Voor de illustratie is een Clownvis gebruikt

1 x AAA batterij

Afstandsbediening met
een stukje klei in het
zijcompartiment.

15.

1 x Stukje lint

EN50371, EN62115, EN301 489-1/3, EN300 220-1/-2

I hereby declare that the equipment named above has been tested and found to comply with the relevant sections of
the above referenced speciﬁcations. The unit complies with all essential requirements of the Directives.

Voor een eenvoudige stap- voor- stap video instructie www.wowstuff.co.uk/airswimmers

Inhoud van de doos Air Swimmers-Haai
1.

2.

Wolverhampton, UK
30th June 2011

Graeme Taylor
Director

Consumenten hebben een belangrijke rol om het milieu zo min mogelijk te belasten met elektronisch afval, door
bijvoorbeeld apparaten te hergebruiken en/of aan te bieden ter recycling.
Het symbool van een afvalbak met een rood kruis erdoor, betekent dat het product en de batterijen niet bij het gewone
afval mogen. Als u het product niet meer kan (her)gebruiken, lever het product en/of de batterijen dan in bij een recycling
bedrijf of milieustraat, welke het op de juiste manier kan verwerken.
Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Kleine onderdelen en een stukje lint
(50cm) kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

Made in China

Bewaar deze verpakking als toekomstig naslagwerk.

14.

13.

Recycle
BOX - CARD
widely recycled

Voor een eenvoudige stap- voor- stap video instructie www.wowstuff.co.uk/airswimmers

Belangrijk: lees de gehele gebruiksaanwijzing door voordat u begint.
Dit product is alleen geschikt voor binnenshuis gebruik.

Vullen met helium

3.

U kunt de ballon bij de meeste feestwinkels laten vullen met helium.
U kunt ook een wegwerp heliumfles kopen en hem thuis zelf vullen.

2 x Buikvinnen

Note. Het werken met heliumflessen/cilinders mag alleen door een
volwassene gedaan worden. Lees de gebruiksaanwijzing van de
heliumfles/cilinder alvorens deze te gebruiken. Het is aanbevolen het
assembleren met 2 personen uit te voeren.

1 x Rugvin

6.

7.

1 x Air Swimmers Clownvis ballon
4.

1. Maak het koortje (15) vast aan het oogje, welke zich
aan de onderkant van de Air Swimmer bevindt en
maak het andere eind vast aan een hoek van de
doos. Dit voorkomt dat de Air Swimmer naar het
plafond stijgt.

5.
4 x Bevestigingsclips

4 x Haken
8.

9.

De kleur van de
afstandsbediening kan
verschillen

Maak hier het
koortje vast
4 x Elastieken

12 x Dubbelzijdig tape

2. Leg de ballon (1) plat
op de grond en stop
het spruitstuk van de
heliumcilinder in de
opening aan de
achterkant van ballon.

11.

1 x Staartvin

18 x Doorzichtige
stukken tape

10.

B

C

A
12.
Achterkant van
rail

Zorg ervoor dat het plaatsen van de batterijen door een volwassene wordt gedaan.

Voor losse onderdelen kunt u
gaan naar
www.wowstuff.co.uk/airswimmers

Benodigd gereedschap: kleine kruiskopschroevendraaier

1.

1999/5/EEC The Radio Equipment and Telecommunications
Terminal Equipment 2000 (and its amending directives)

Standard(s) to which Conformity is declared:

Place:
Date:

8+
Instructies voor het in elkaar zetten en het vliegen met de Haai & Clownvis*

China Industries Ltd. T/A Wow! Stuﬀ!
Creative Industries Centre, Wolverhampton Science Park,
Wolverhampton, WV10 9TG, UK
Remote-Controlled Toy
AR-1002
2011

Application of Council Directive(s):

Achterkant van
rail

1 x Staartmotor unit

Declaration of Conformity Clownfish

Manufacturer’s Name:
Manufacturer’s Address:

EU
Dit apparaat werkt op de 27 MHz frequentie.

WAARSCHUWING:

1999/5/EEC The Radio Equipment and Telecommunications
Terminal Equipment 2000 (and its amending directives)

Standard(s) to which Conformity is declared:

7.

Waarschuwingen Haai:

1 x Staartmotor unit
13.

1 x 9V batterij

Compartiment voor
de klei
1x Buikmotor op rails

14.

1 x AAA batterij

Afstandsbediening met
een stukje klei in het
zijcompartiment.

EU
Dit apparaat werkt op de 40 MHz frequentie.

Probleemoplosser

WAARSCHUWING:

symptoom

Montage door een volwassene aanbevolen.
Nog niet gevulde en/of kapotte ballonnen kunnen verstikkingsgevaar opleveren voor kinderen onder de 8 jaar!
Helium nooit inhaleren! Het inhaleren van helium kan longschade en/of verstikking veroorzaken.
Zorg bij het vullen van de ballon met helium voor een goede ventilatie.
Laat het vullen van de ballon met helium altijd aan een volwassene over.
Houd kinderen uit de buurt van een helium cilinder/fles.
Houd de ballon uit de buurt van water.
Dit product is uitsluitend geschikt voor binnenshuis gebruik.
Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Kleine onderdelen en een stukje lint (50cm) kunnen verstikkingsgevaar
opleveren.
Vlieg niet vlak langs een uitblaasmond of inlaat van airconditioners.
Tocht en/of luchtstromingen kunnen het vlieggedrag benadelen/veranderen.
Houd de ballon uit de buurt van warmte/hittebronnen. Hier zou de ballon van kunnen knappen.
Over-vul de ballon niet.
Dit product kan minder goed tot zijn recht komen als u zich op grote hoogte bevindt. Als u dit product daar toch wilt gebruiken,
kunt u het gewicht van de ballon beperken door 2 van de 4 elastieken te verwijderen.
Batterijen informatie
• 1 x 1.5V AAA voor de buikmotor op rails (inbegrepen)
• 1 x 9V Batterij voor de afstandsbediening (inbegrepen)
• Niet oplaadbare batterijen mogen niet opgeladen worden;
• Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene opgeladen worden;
• Oplaadbare batterijen moeten uit de afstandsbediening verwijderd worden voor ze worden opgeladen;
• Verschillende typen batterijen mogen niet samen gebruikt worden. Oude en nieuwe batterijen mogen niet samen gebruikt
worden;
• Let op dat de batterijen goed in het apparaat zitten (plus-min);
• Lekkende batterijen moeten uit het apparaat verwijderd worden;
• Veroorzaak geen kortsluiting bij de batterij.
Nooit Doen :
• Verschillende batterijen mixen.
• Nieuwe en oude batterijen mixen.
• Batterijen aan vuur of andere bron van hitte blootstellen.
• Niet oplaadbare batterijen opladen.
Altijd doen :
• Verzeker u ervan dat het batterijencompartiment goed dicht zit.
• Gebruik batterijen van de juiste grootte en het juiste type.
• Verzeker u ervan dat de batterijen er goed in zitten: plus bij plus en min bij min.
• Verwijder lege batterijen uit het apparaat.
• Verwijder de batterijen als u het apparaat een lange tijd niet gaat gebruiken.
• Zorg ervoor dat losse batterijen nooit binnen het bereik van kleine kinderen komen. Kinderen kunnen deze doorslikken. Als u
vermoedt dat een kind een batterij heeft doorgeslikt, raadpleeg dan direct een arts.

Mijn Air Swimmer wil
niet zweven.

reden
Niet genoeg helium of te veel klei
in het buikmotor compartiment.
Niet voldoende of te veel hoogte.

oplossing
Opnieuw vullen met helium,
verwijder wat klei zodat de
Air Swimmer rond de 1,5m
blijft zweven.
Zoek uit hoe hoog je je bevindt en
plaats de buikmotor op rails op de
juiste plaats op de ballon (pagina 5).

Mijn Air Swimmer is te licht en
stijgt naar het plafond.

De Air Swimmer is te licht en er
zal wat gewicht (klei) bij moeten.

Stop wat meer klei in het
compartiment van de buikmotor.

De staartvin of buikmotor doet
het niet.

Zwakke batterijen.

Vervang de batterijen in de
afstandsbediening en buikmotor.

De kabel van de buikmotor is niet
goed verbonden met de staartvin.

Haal de connector los en stop hem
er weer in. De connector kan er
maar op één manier in. Wees er
zeker van dat de connector op de
juiste manier is geplaatst.

Belangrijke informatie

3. Vul de ballon langzaam tot hij vol en stevig is.
Waarschuwing: let op met het vullen en stop tijdig.

1. Radiogestuurde Antenne

2.

3.

Voor een eenvoudige stap- voor- stap video instructie www.wowstuff.co.uk/airswimmers

1. Plaats de buikmotor (12) met
behulp van de dubbelzijdige
tape (8) aan de onderkant
van de Air Swimmer. Het is
handig als een ander
persoon de Air Swimmer
ondersteboven vasthoudt.
Plaats de achterkant van de
rails op het nummer, zoals
hieronder aangegeven.

4. Druk herhaaldelijk op links en
rechts om de Air Swimmer vooruit
te bewegen. Experimenteer met
het interval om de verschillende
snelheden te ontdekken.

1
2
3
Rail plaatsing
nummer

De kleur van de
afstandsbediening kan verschillen

Je kan de Air Swimmer op
zijn plek laten hangen door
het stukje lint aan de doos
of aan het haakje van de
afstandsbediening
te bevestigen.

Vliegen met de Air Swimmer

Jouw hoogte
0-300 meter
300-600 meter
600+

Rail plaatsing nummer
3
2
1

Consumenten hebben een belangrijke rol om het milieu zo min mogelijk te belasten met elektronisch afval, door bijvoorbeeld
apparaten te hergebruiken en/of aan te bieden ter recycling.

5. Om de Air Swimmer te laten draaien, druk je op links of rechts naar gelang welke richting je op
wilt. Dit zorgt voor een kleine draaicirkel, maar de Air Swimmer zal dan langzaam draaien. Als
je herhaaldelijk op één richting drukt, zal hij sneller draaien. Om de verschillende wijzen van
draaien te zien, ga je naar: www.wowstuff.co.uk/airswimmers.

Het symbool van een afvalbak met een rood kruis erdoor, betekent dat het product en de batterijen niet bij het gewone afval
mogen. Als u het product niet meer kan (her)gebruiken, lever het product en/of de batterijen dan in bij een recycling bedrijf of
milieustraat, welke het op de juiste manier kan verwerken.

Antenne van de afstandsbediening

Voor een eenvoudige stap- voor- stap video instructie www.wowstuff.co.uk/airswimmers

5. Bevestig de staartmotor aan de Air Swimmer met behulp van de 4 elastieken (5). De connector
voor de bedrading hoort aan de onderkant zitten.

1. Gebruik de dubbelzijdige tape (8), om de
4 haken op de Air Swimmer te bevestigen.
Plaats de haken met de pijl richting de
voorkant van de Air Swimmer.

2. Plaats de doorzichtige tape (11A) over de
voetjes van de vinnen.

Plug connector

6. Stop de connector van de bedrading in de
connector van de staartmotor.

2. Plaats de doorzichtige tape (11A) over de
haken voor extra stevigheid.

Afstandsbediening
De afstandsbediening (9) heeft een 1 x 9V batterij
(13) nodig.
1. Schroef het klepje van de batterij los met
een kruiskopschroevendraaier.
De kleur van de afstandsbediening
kan verschillen

Let op: de connector kan er maar op één
manier in. Bij verkeerd gebruik kan de
connector beschadigd worden.

2. Plaats de doorzichtige tape (11b) over de
voorste en achterste voetjes van de rails.
Plaats de doorzichtige tape (11c) aan weerszijde
van de middelste voet van de rails.

In elkaar zetten van de Air Swimmer

6. Om de Air Swimmer te laten stijgen, (omhoog zwemmen) moet de buikmotor op de rails naar
achteren bewogen worden. Om dit te doen druk je op de stijgen knop (‘stijgen’). De neus zal
nu omhoog komen. Druk nu herhaaldelijk op de links/rechts knop om de Air Swimmer naar
voren te laten bewegen.

Staartvin

2. Om de afstandsbediening te activeren, druk
je op een willekeurige knop van
de afstandsbediening.
Stijgen

+
-

Het bevestigen van de vinnen

3. Bevestig de staartvin (4) aan de staartvin
motor unit (10) door de uitstekende pennen
in de uitsparingen van de motor unit
te schuiven.

1. Bevestig de vinnen aan de Air Swimmer met behulp van de dubbelzijdige tape (8)
op de plaatsen waar staat: ‘plaats vin hier’ / ‘place fin here’.

2. Plaats de batterij. Let hierbij op de polariteit.
Plaats het klepje terug en schroef het
weer vast.

De kleur van de afstandsbediening
kan verschillen

feet
6

De kleur van de afstandsbediening
kan verschillen

De kleur van de afstandsbediening
kan verschillen

5
4
3

3. Geleid de bedrading van de motor door de
oogjes aan de onderkant, richting de
achterzijde van de Air Swimmer.

+
2. Plaats de batterij. Let op de polariteit van
de batterij. Plaats het klepje terug en
schroef het weer vast.

4.

3. Om de vin van de staartmotor
naar links te sturen, druk op ‘links’
van de afstandsbediening. Om
de vin van de staartmotor naar
rechts te sturen druk je op ‘rechts’
van de afstandsbediening.

7. Om de Air Swimmer te laten duiken, (omlaag zwemmen) moet de buikmotor op de
rails naar voren bewogen worden. Om dit te doen druk je op de duiken knop
(‘duiken’). De neus zal nu naar beneden gaan wijzen. Druk nu herhaaldelijk op de
links/rechts knop om de Air Swimmer naar voren te laten bewegen.

Trek niet aan de antenne : dit kan schadelijk zijn voor het product.

11.

In elkaar zetten van de staartmotor

1. Zet de aan/uit knop op de buikmotor
op ‘ON’ (12).

Duiken

-

12.

Kies een ruimte die voldoet aan de volgende criteria:
1. Een ruimte met een kalme, normale luchtcirculatie. Vermijd airconditioners of zet deze uit.
2. Een ruimte zonder elektrische ventilatoren, kaarsen, open vuur of andere objecten die het
vliegen verstoren of de Air Swimmer kunnen beschadigen.
3. Het is aanbevolen een ruimte groter dan 3,4m x 5m x 2,4m te nemen.
4. Wanneer je klaar bent met vliegen, zet dan altijd de buikmotor weer op OFF.
5. Zet een airconditioner uit alvorens je gaat vliegen.

De kleur van de afstandsbediening
kan verschillen

Plaats de batterijen
Zorg ervoor dat het plaatsen van de batterijen
door een volwassene gedaan wordt.
Buikmotor op rails
De buikmotor (12) heeft 1 x AAA battery (14) nodig.
1. Draai het schroefje van het klepje van het
batterijcompartiment los met een
kruiskopschroevendraaier.

widely recycled

Benodigd gereedschap: kleine kruiskopschroevendraaier

Plaatsen van de buikmotor

Na het vullen van de ballon kan je de Air Swimmer in elkaar gaan zetten. Het is aanbevolen dit
met 2 personen te doen.

Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Kleine onderdelen en een stukje lint (50cm)
kunnen verstikkingsgevaar opleveren.
Recycle
Bewaar deze verpakking als toekomstig naslagwerk.
BOX - CARD

Voor losse onderdelen kunt u
gaan naar
www.wowstuff.co.uk/airswimmers

Opmerking: na een aantal dagen kunt u merken dat de Air swimmer iets van zijn drijfvermogen
verliest. Daarom is het nodig de Air Swimmer regelmatig bij te vullen. Na een aantal keer bijvullen,
kan de helium in de ballon met te veel lucht vermengd zijn om voldoende drijfvermogen te
hebben. Het is dan nodig de ballon volledig leeg te laten lopen en opnieuw te vullen met helium.
Om de Air Swimmer leeg te laten lopen, kunt u een drink rietje gebruiken (maximaal 6mm
diameter). Stop het rietje in de vulklep aan de achterkant van de vis, tot een diepte van 18 cm.
Rietjes met een grotere diameter kunnen de inlaatklep beschadigen.
Waarschuwing: inhaleer de helium niet. Het vullen en het leeg laten lopen, doe je alleen in een
goed geventileerde ruimte. Niet in een afgesloten ruimte gebruiken; vrijgekomen helium
vermindert de hoeveelheid zuurstof in de lucht. Het overmatig
inhaleren van helium kan zorgen voor serieus lichamelijk letsel
en kan zelfs de dood tot gevolg hebben.
Waarschuwing: vul de ballon niet met meer helium dan
noodzakelijk is. Alleen vullen met helium, niet met andere
gassen. Geen andere opblaasartikelen, zoals een voetpomp of
fietspomp, gebruiken.

Lees en bewaar deze gebruiksaanwijzing als toekomstig naslagwerk.

Zorg ervoor dat het plaatsen van de batterijen door een volwassene wordt gedaan.

15.

1 x Stukje lint

Waarschuwingen Clownvis:

5.

Voor een eenvoudige stap- voor- stap video instructie www.wowstuff.co.uk/airswimmers

De kleur van de
afstandsbediening kan verschillen

10.

9.

Clip 1

Clip 2

2

Clip 3

Clip 4

4. Gebruik de 4
bevestigingsclips (7) om
de staartvin te borgen aan
de staartmotor unit.

De kleur van de
afstandsbediening kan verschillen

Voor een eenvoudige stap- voor- stap video instructie www.wowstuff.co.uk/airswimmers

6.

1
0

Let op: op sommige eerdere productie runs kunnen enkele drukfouten zitten. Negeer daarom de letters A-F op de ballonnen
en vinnen. Deze zijn niet noodzakelijk om de Airswimmers in elkaar te zetten. Volg gewoon deze handleiding. Als gevolg van
een drukfout op de Clown Fish ballon, staan er 2 fin posities gedrukt aan de bovenkant van de ballon. Er is echter maar één
rugvin die op de ‘Plaats fin hier’ positie bevestigd kan worden, in het midden van de ballon. Er moet geen fin worden
bevestigd op de achterzijde ‘plaats fin hier’ positie.

7.

Voor een eenvoudige stap- voor- stap video instructie www.wowstuff.co.uk/airswimmers

Uitbalanceren van de Air Swimmer
De Air Swimmer hoort op een hoogte van ongeveer 1,5 m stil te zweven. Maak het stukje lint los
en stop net zoveel klei in het compartiment van de buikmotor tot hij stabiel blijft zweven. Als hij
blijft dalen, haal je er weer wat uit, net zolang tot hij niet omhoog of omlaag gaat.

8.

