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FIREFLY ДРОН

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Firefly дрон е забавна играчка за деца и възрастни. Лесно управление, чрез смарт гривна. Може да го използвате,
както у дома, така и на открито, а LED светлините ще ви очароват в специалната атмосфера на вечерта.
Преди първата употреба внимателно прочетете приложените инструкции и ги запазете за бъдеща употреба.
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
1.
2.
3.
4.

Батерия: 3.7V 550mAh
Време за зареждане: 60мин
Време за работа: 6 минути
Максимално разстояние: 80м
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Смарт гривна:
Основен бутон:
Едно натиснете за включване
Две натискания за рестартиране
По време на полет, кратко притискане предизвиква кацане
1 секунда натискане - аварийно изключване
3 секунди натискане - изключване
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Бутон на пръста:
Натиснете бутона за излитане
По време на полета натиснете за кратко за акробатика
Натиснете 3x за кратко, за да включите сензорите.
Излитане:
1.
Поставете дрона на земята. Натиснете бутона, за да включите. Когато дронът е
включен, ще забележите миигащи светлини.
2.
Натиснете за кратко бутона на гривната. Светлините на гривната ще премигнат три
пъти и след това ще останат включени. Светлините на дрона ще спрат да мигат.
3.
Натиснете за кратко бутона с пръст за излитане.

Управление:
1.
Натиснете продължително бутона на пръста си и движете ръката си нагоре или
надолу. Така и дронът ще се движи сорямо движението на ръката ви.
2.
Натиснете продължително бутона на пръста си и движете ръката си наляво или
надясно. Така и дронът ще се движи спрямо движението на ръката ви.
3.
Придвижете ръцете нагоре или надолу и дронът ще се движи напред или
назад.
4.

Придвижете ръцете наляво или надясно и дронът ще се движи наляво или надясно.

Основни функции:
1.
Старт от ръка: поставете дрона на земята и натиснете бутона. Индикаторите на дрона
ще се променят от бързо мигане до бавно мигане. Вземете дрона и го хвърлете във въздуха.
2.
Режим на избягване: Методът за избягване на препятствия не се включва автоматично.
Натиснете бутона на пръста си 3x, за да включите опцията. Индикаторите на дрона ще премигнат 3
пъти. За да излезете от режим на избягване, натиснете 3x.
3.
Завъртане: Натиснете за кратко бутона с пръст докато лети. Индикаторите ще започнат
да мигат бързо. Функцията за завъртане ще се изключи, когато смарт гривната е неподвижна за поне 2
секунди.
4.
Бавно спускане: Натиснете за кратко главния бутон на гривната, докато лети. Дронът
бавно ще се спусне на земята и ще спре да лети.
5.
Аварийно спиране: В случай, че загубите контрол над дрона, по време на полет,
натиснете главния бутон на гривната за дълго време.
6.
Излитане и кацане с допълнително дистанционно: С натискането на допълнителния
бутон дронът излита. С повторното натискане дронът ще кацне.
7.
Празна батерия: Индикаторът за дрона започва да мига бавно в случай на празна
батерия. Дронът бавно ще се приземи на земята след 30 секунди.

Поддръжка
1.
2.
3.
4.

Дрона трябва да се почиства редовно с чиста кърпа
Избягвайте силното слънце и топлината
Да се съхранява далече от вода
Унищожените части трябва да бъдат заменени своевременно
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ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Малките части трябва да се държат далеч от деца
Препоръчително е да изключите гривната преди дрона
Батериите трябва да се държат далеч от топлина
Дронът трябва да се използва на безопасно разстояние от хора и предмети
По време на играта децата трябва да бъдат под надзора на възрастен
При продължителен период на неизползване батерията трябва да се отстрани
ВНИМАНИЕ

1.
2.
3.
4.

Твърде малкото електричество ще доведе до по-кратко максимално разстояние на пробег
Твърде малко електричество може да причини проблеми по време на излитане и кацане
В случай на повреда не употребявайте.
Избягвайте умишлено увреждане на продукта
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