UFO DRONE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte ho pro další možné
použití.

INFORMACE O VÝROBKU A OBSAH
BALENÍ
1x roční záruka
1x UFO drone
1x USB dobíjecí kabel

NÁVOD K POUŽITÍ
ZAPNUTÍ:
Stlačte tlačítko

, při zapnutí zasvítí zelená kontrolka.

VYPNUTÍ:
Delší stisknutí tlačítka (1 do 2 vteřiny)
kontrolky.

pro vypnutí. Když je dron vypnutý, zhasnou všechny led

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
1. Senzory na vyhýbání se překážkám
Pro lehčí ovládání a bezpečnost osob které si s dronem hrají má dron zabudované senzory které
zaregistrují překážku a tímto způsobem se j vyhnou. S dronem si takto můžete hrát v uzavřených
prostorech bez strachu, že by došlo k poškození předmětů či zraněním.
2. Ovládání rukou
Dron reaguje na pohyby rukou, takto ovládáte pohyby do stran i výšku letu.
3. Led osvětlení
Dron je vybaven LED kontrolkami které se postarají o zábavu vašich nejmenších hlavně v šeru.

NÁVOD NA LÉTÁNÍ
-

Zapněte dron a položte si ho na dlaň, ruku rozpažte od těla. Jakmile dlaň stáhnete dron
vyletí do výšky.
Přibližte ruku k dronu který se pohne směrem od vaší ruky.
Dron změní směr letu jakmile se k němu přiblížíte rukou.

Normální let nebude možný v blízkosti skleněných nebo tmavých předmětů či stěn.
RYCHLOST A VÝŠKA
Přednastavená rychlost je střední (svítí zelená kontrolka). Klikněte na tlačítko
(zasvítí modrá kontrolka). Další kliknutí na tlačítko

, tím změníte rychlost

resetuje továrensky nastavenou střední rychlost.

AEROBATIKA
Položte ruky horizontálně kolem dronu, pohybem pro otočení doshnete obrat dronu počas letu.

KALIBRACE LÉTÁNÍ
V případě, že potřebujete kalibrovat let dronu, dron otočte na hlavu a dvakrát klikněte na tlačítko
.
Indikátor začne blikat na červeně, modře a zeleně což znamená, že se dron kalibruje. Nechte dron
dokuď se skalibruje. Když je kalibrace ukončená, zhasnou všechny kontrolky..

PŘERUŠENÍ LETU
Dron zastavíte jeho uchopením rukou a otočením na hlavu.

DOBÍJENÍ
Červený indikátor znamená, že je baterie téměř prázdná a je potřebné její dobití.
Čas dobíjení je 40 min. Pro dobíjení použijte přiložený USB kabel.
Před opětovným použitím dronu počkejte 5 minut.

UPOZORNĚNÍ!
-

Dron nepoužívejte v silném větru a na silném světle.
Na nebo do dronu nepokládejte těžké předmety.
Nepoužívejte dron v úzkých prostorech.
Dron sa nesmí namočit! V případe zlého počasí dron nepoužívejte.
Dron sami neotevírejte a nedemontujte.

