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

FIREFLY DRONE

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Świetna zabawa dla wszystkich grup wiekowych! Łatwy w obsłudze dzięki inteligentnej bransoletce wewnątrz
lub na zewnątrz. Lampki LED zapewniają wyjątkową zabawę, atmosferę i wrażenia po zmroku.
Przed pierwszym użyciem, zapoznaj się dokładnie z załączoną instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
-

Bateria: 3.7V 550mAh
Czas ładowania: 60min
Czas lotu: 6 minut
Maksymalna odległość: 80m

INSTRUKCJA UŻYCIA
Dron:
Główny przycisk:
- Krótkie pierwsze naciśnięcie powoduje włączenie sprzętu
- Drugie naciśnięcie odpowiada za zresetowanie
- Podczas lotu krótkie naciśnięcie odpowiada za lądowanie
- Przyciśnięcie przez 1 sekundę – zatrzymanie awaryjne
- Przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy – wyłączenie
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Przycisk na palcu:
- Naciśnij przycisk startu
- Naciśnięcie krótko przycisku podczas lotu odpowiada za akrobacje
- Naciśnij krótko przycisk 3x, aby włączyć czujnik
Start:
1. Umieść dron na ziemi.Włącz go jednym naciśnięciem przycisku. Gdy dron jest włączony, diody
będą na nim migać.
2. Krótko naciśnij przycisk na nadajniku. Światło zamiga trzy razy, a następnie pozostanie włączone.
Światła umieszczone na dronie również przestaną migać.
3. Naciśnij krótko Przycisk na palcu do startu.
Zarządzanie:
1. Naciśnij długo przycisk na palcu i przesuń dłoń w górę lub w dół. Spowoduje to obnizenie lub
podniesienie drona zgodnie z Twoim poleceniem.
2. Naciśnij długo przycisk na palcu i skieruj dłoń w lewo lub w prawo. Spowoduje to obrócenie drona
w lewo lub w prawo zgodnie z Twoim poleceniem.
3. Przesunięcie ramienia w górę lub w dół spowoduje przesunięcie drona do przodu lub do tyłu.
4. Przesunięcie ramienia w lewo lub w prawo spowoduje przesunięcie drona w lewo lub w prawo.
Główne funkcje:
1. Start z ręki: Połóż drona na ziemi i naciśnij przycisk. Wskaźniki na dronie zmienią się z szybkiego
migania na wolne miganie. Podnieś drona i wyrzuć go z ręki. Dron zacznie działać w powietrzu.
2. Funkcja uniku: Funkcja unkiu nie włączy się automatycznie. Naciśnij przycisk na palcu 3x, aby go
włączyć. Wskaźnik na dronie również będzie migał 3x. Aby wyjść z funkcji uniku, naciśnij przycisk
3x.
3. Skręcanie: Naciśnij krótko przycisk na palcu podczas lotu. Kontrolki zaczną szybko migać. Funkcja
skręcania zosatnie wyłączona, gdy będzisz znajdował się ponownie w tym samym miejscu przez co
najmniej 2 sekundy.
4. Powolne opadanie: krótko naciśnij główny przycisk nadajnika podczas lotu. Dron powoli zacznie
lądować na ziemi i przestanie latać.
5. Zatrzymanie awaryjne: W przypadku utraty kontroli nad dronem podczas lotu naciśnij długo główny
przycisk na nadajniku.
6. Start i lądowanie z dodatkowym nadajnikiem: Po naciśnięciu dodatkowego przycisku dron wystartuje.
Ponowne naciśnięcie spowoduje wyladowanie drona.
7. Niski poziom baterii: Wskaźniki na dronie zaczną powoli migać, gdy bateria będzie pusta. Dron
powoli wyląduje na ziemi po 30 sekundach.

KONSERWACJA
1.
2.
3.
4.

Dron powinien być regularnie czyszczony czystą szmatką
Unikaj używania produktu przed silnym słońcem i gorącą temperaturą
Trzymać z dala od wody
Zniszczone części należy wymienić
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Małe części należy trzymać z dala od dzieci
Nie wystawiaj produktu na działanie silnego słońca i wysokich temperatur
Baterie powinny być trzymane z dala od gorących miejsc
Dron musi być eksploatowany w bezpiecznej odległości od innych
Podczas zabawy dzieci muszą byc pod opieką osoby dorosłej
Podczas długiego nie używania sprzętu należy wyjąć baterię z drona

UWAGA
1.
2.
3.
4.
5.

Nie naładowanie urządzenia do końca, skróci maksymalny czas działania
Zbyt niski poziom baterii może spowodować problemy podczas startu i lądowania
W przypadku uszkodzenia pamiętaj o naprawie drona
Wyjmij baterię podczas długotrwałego użytkowania
Unikaj celowego uszkodzenia produktu

Odpowiedni dla dzieci od 10 roku życia.
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