UFO DRONE

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen
bodoče uporabe.

INFORMACIJE O IZDELKU IN VSEBNOST
PAKETA
1x eno letna garancija
1x UFO drone
1x USB polnilni kabel

NAVODILA ZA UPORABO
UKLOP:
Pritisnite na stikalo

, ob prižigu se bo pojavila zelena lučka.

IZKLOP:
Daljši pritisk (1 do 2 sekundi) na stikalo

za izklop. Led lučke se ugasnejo, ko je naprava izklopljena.

TEHNNIČNE SPECIFIKACIJE
1. Senzorji za prepoznavanje ovir
Za bistveno lažje, bolj praktično in varno upravljanje ima drone najnovejšo tehnologijo, ki s senzorji
prepoznava svojo okolico. Senzorji napravo varujejo pred ovirami in trki, zato se lahko z dronom
brezskrbno igrate tudi v zaprtih prostorih.
2. Upravljanje z roko
Dron preprosto upravljate z roko in tako usmerjate smer in višino letenja drona.
3. Led osvetljava
Dron je opremljen z LED lučkami, ki naredijo igro še bolj zabavno, v temi pa pripravijo pravi light
show, ki bo navdušil vaše otroke.

NAVODILA ZA LETENJE
-

Prižgite dron in ga položite v dlan ter jo iztegnite stran od telesa. Ko dlan rasprete in spustite
dron avtomatsko vzleti.
Z roko se približajte dnu drona in ta se bo oddaljil.
Ko se z roko ali predmetom približamo dronu se dron začne premikati v nasprotno smer.

Normalno delovanje bo onemogočeno, če se dron prbliža močni luči, črnim predmetom ali steklu.
HITROSTNI IN VIŠINJSKI MEDIJ
Privzeti zagon je nastavljen na srednjo hitrost (sveti zelena luč). Kliknite na stikalo
hitrost (zasveti modra luč). Ponoven klik na stikalo

, da zamenjate

ponastavi na privzeto srednjo hitrost.

AEROBATIKA
Roke položite horizontalno na levo in desno stran vzletnih tub. To bo sprožilo signal in dron bo
vklopil aerobatski način. Položite roko pod dron in slednji bo naredil akrobacijo. Položite roko
horizontalno na levo in desno stran drona in ta bo krožil levo/desno.

KALIBRIRANJE LETENJA
Ko potrebujete kalibrirati letalski način, dron samo obnite na glavo. To storite z dvojnim klikom na
gumb

.

Indikatorska lučka začne utipati rdeče, modro in zeleno kar pomeni, da je v kalibriranem stanju.
Obdržite dron v ravnem položaju dokler LED lučke ne nehajo utipati. Ko ugasnejo je porces končan in
lahko nadaljujete z uporabo.

PREKINITEV LETENJA
Dron ustavite tako, da ga primate z roko ali obrnete na glavo.

POLNJENJE
Prižig rdeče lučke pomeni, da je baterija skoraj prazna.
Čas polnitve je 40 min. Prosimo uporabite priložen USB kabel.
Ko je dron popolnoma napoljnjen počakate 5 minut in nato lahko pričnete s ponovno uporabo.

OPOZORILO!
-

Ne uporabljajte drona v vetru in močni svetlobi.
Ne postavljajte težkih predmetov na ali v dron.
Ne uporabljajte drona v ozkem in prenatrpanem okolju.
Dron se ne sme zmočiti! Ne uporabljajte v primeru slabega vremena.
Ne odpirajte ali popravljajte drona.

