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FIREFLY DRONE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Zábava pro všechny generace! Jednoduché ovládábńí pomocí dálkového ovládání na zápěstí. LED diody vytvoří ve
tmě nádhernou atmosféru..
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití který uschovejte pro další možnou potřebu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
-

Baterie: 3.7V 550mAh
Čas dobíjení: 60min
Čas letu: 6 minut
Dosah: 80m

NÁVOD K POUŽITÍ
Dálkové ovládání:
Hlavní tlačítko:
- Krátké stisknutí pro zapnutí
- Druhé stisknutí pro nastavení
- Počas letu krátký stisk k přistání
- Stisk na 1 sekundu– nouzové vypnutí
- Stisk na 3 sekundy – vypnutí
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Tlačítko na prstě:
- Stisknete tlečítko pro start
- Počas letu krátce stiskente pro akrobacii
- 3x stisknutí zapne senzory
Start:
1. Položte dron na zem. Dron zapnete stisknutím tlačítka. Jakmile je dron zapnutý, začnou svítit
LED diody.
2. Krátce stisknete tlačítko na ovládání. Kontrolkyna signalizátoru 3x bliknou, pak zůstanou zapnuté.
Kontrolky na dronu přestanou blikat.
3. Pro vzlétnutí krátce stisknete tlačítko na prstě.
Ovládání:
1. Tlačítko na prstě stisknete dlouze a pohybujte rukou nahoru a dolů. Dron se bude pohybovat dle
pohybů vaší ruky.
2. Pro pohyb doleva nebo doprava dlouze stisknete tlačítko na prstě a rukou pohybujete doelva a
doprava.
3. Pohyb ruky nahoru a dolů dron posune vpřed a vzad.
4. Pohyb ruky doleva a doprava, dron se pohybuje do stran.
Hlavní funkce:
1. Vzlet z ruky: Postavte dron na zem a stlačte tlačítko. Indikátory začnou blikat pomaleji s menší
frekvencí. Vemte dron do ruky a vyho´dte jej do vzduchu. Dron začne ve vzduchu letět sám.
2. Způsob vyhýbaní: tento režim je aktivován automaticky. Pro spuštění 3x stlačte tlačítko na prstě.
Indikátory na dronu 3x bliknou. Pro deaktivaci režimu vyhýbání také stlačte tlačítko 3x za sebou.
3. Otáčení: Počas letu krátce stlačte tlačítko. Indikátory začnou blikat ve zvýšené frekvenci. Funkce
otáčení se deaktivuje jakmile bude ovladač nehnutý více než 2 vteřiny.
4. Pomalé přistání: Krátce stiskněte hlavní spínač počas letu. Dron se sám spustí na zem.
5. Nouzové vypnutí: V případě ztráty kontroly nad dronem dlouze stisněte tlačítko na ovladači..
6. Vzlet a přistání s dodatečným ovladačem: Stisknutím dodatečného tlačítka dron vyletí. Dalším
stisknutím tlačítka se spustí na zem.
7. Prázdná baterie: Indikátory na dronu začnou blikat v pomalé frekvenci. Dron se po 30 vteřinách
spustí na zem.

ÚDRŽBA
1.
2.
3.
4.

Dron je nutné pravidelně očistit suchou utěrkou
Výrobek nesmí být vystavován přílišné teplotě
Výrobek nesmí přijít do kontaktu s vodou
Poškozené části musí být včas vyměněné
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BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Malé části musí zůstat mimo dosah dětí
Doporučuje se vypnout signalizátor před dronem
Baterie nesmí být vystavena vysokým teplotám
Dron je potřeba používat v bezpečné vzdálenosti od jiných lidí
Počas hraní se doporučuje dozor dospělé osoby
V čase delšího uložení výrobku je nutné vyndat baterii

POZOR
1.
2.
3.
4.
5.

Nedostatek elektrické enregie zkracuje maximální vzdálenost od ovladače
Nedostatek elektrické energie může způsobovat potíže při vzletu a přistávání
V případě poškození dron opravte
V čase delšího uložení výrobku je nutné vyndat baterii
Vyhýbejte se záměrnému poškozování dronu

6. Vhodné pro děti od 10 let
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