PJU oglaševanje d.o.o., Poslovna enota Medvode,
Barletova cesta 4z, 1215 Medvode

FIREFLY DRONE

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Zabava za vse starosti! Enostavno upravljanje s pametno zapestnico znotraj ali zunaj. LED žarnice v temi ustvarijo
prav posebno zabavo, vzdušje in doživetje.
Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen bodoče uporabe.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
-

Baterija: 3.7V 550mAh
Čas polnjenja: 60min
Čas letenja: 6 minut
Največja razdalja: 80m

NAVODILA ZA UPORABO
Oddajnik:
Glavni gumb:
- Kratek prvi pritisk za vklop
- Drugi pritisk za ponastavitev
- Med letenjem kratek pritisk povzroči pristajanje
- Pritisk za 1 sekundo – zaustavitev v sili
- Pritisk za 3 sekunde – izklop
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Gumb na prstu:
- Pritisnite gumb za vzlet
- Med letom kratko pritisnite za akrobacije
- 3x kratko pritisnite za vklop senzorjev
Vzlet:
1. Dron postavite na tla. Dron vklopite s pritiskom na gumb. Ko bo dron vklopljen bodo na njemu
utripale led lučke.
2. Kratko pritisnite gumb na oddajniku. Lučke na oddajniku bodo utripnile trikrat, potem pa bodo ostale
prižgane. Lučke na dronu bodo prav tako nehale utripati.
3. Kratko pritisnite Prstni gumb na oddajniku za vzlet.
Upravljanje:
1. Dolgo pritisnite gumb na prstu in premaknite roko gor ali dol. S tem se bo skladno z vašim ukazom
dron spustil ali dvignil.
2. Dolgo pritisnite gumb na prstu in usmerite roko levo ali desno. S tem se bo skladno z vašim ukazom
dron zavrtel v levo ali desno.
3. Premik roke gor ali dol bo dron premaknil naprej ali nazaj.
4. Premik roke levo ali desno bo dron premaknil levo ali desno.
Glavne funkcije:
1. Vzlet iz roke: Postavite dron na tla in pritisnite na gumb. Indikatorske lučke na dronu se bodo
spremenile iz hitro utripajočih v počasi utripajoče. Poberite dron in ga vrzite iz roke. Dron bo v zraku
začel delovati.
2. Način izogibanja: Način izogibanja ni avtomatično vklopljeno. Za vklop pritisnite 3x gumb na prstu.
Indikatorske lučke na dronu bodo utripnile 3x. Za izhod iz načina izogibanja prva tako pritisnite na
gumb 3x.
3. Vrtenje: Kratko pritisnite prstni gumb med letenjem. Indikatorske lučke bodo začele hitro utripati.
Funkcija vrtenja se bo izključila, ko bo daljinec na mestu za vsaj 2 sekundi.
4. Počasen spust: Kratko pritisnite glavni gumb na oddajniku med letenjem. Dron se bo počasi spustil
na tla in prenehal z letenjem.
5. Zaustavitev v sili: V primeru, da izgubite nadzor nad dronom med letenjem, dolgo pritisnite glavni
gumb na oddajniku.
6. Vzlet in pristanek z dodatnim oddajnikom: S pritiskom na dodatni gumb bo dron vzletel. S ponovnim
pritiskom bo dron pristal.
7. Prazna baterija: Indikatorske lučke na dronu v primeru prazne baterije začnejo počasi utripati. Dron
bo po 30 sekundah počasi pristal na tla.

VZDRŽEVANJE
1.
2.
3.
4.

Dron je potrebno redno čistiti s čisto krpo
Izogibajte izdelek pred močnim soncem in vročino
Držite stran od vode
Uničeni deli morajo biti zamenjani pravočasno
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VARNOSTNI PREDPISI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Majhne dele je potrebno hraniti proč od otrok
Priporočeno je ugasniti oddajnik pred dronom
Baterije je potrebno hraniti proč od vročine
Dron je potrebno upravljati na varni razdalji pred drugimi
Med igro morajo biti otroci nadzorovani s strani odrasle osebe
Med daljšo neuporabo je potrebno baterijo vzeti iz igrače

POZOR
1.
2.
3.
4.
5.

Premalo električne energije bo privedla do krajše največje razdalje opravljanja
Premalo električne energije lahko povzroči težave med vzletanjem in pristajanjem
V primeru poškodbe, dron obvezno popravite
Med daljšo neuporabo odstranite baterijo
Izogibajte se namernim poškodbam na izdelku

Primerno za otroke od 10. leta dalje.
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