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

FIREFLY DRONE

MANUAL DE UTILIZARE
Distracție pentru toate vârstele! Control simplu cu brățara inteligentă, în casă sau afară. În întuneric, led-urile
luminează frumos și creează o atmosferă deosebită.
Înainte de prima utilizare citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați-le pentru consultare ulterioară.

SPECIFICAȚII TEHNICE
-

Baterie: 3.7V 550mAh
Timp de încărcare: 60 minute
Timp de zbor: 6 minute
Distanța maximă: 80 m

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
Telecomanda:
Butonul principal:
- Prima apăsare scurtă pentru pornire
- A două apăsare pentru resetare
- În timpul zborului o apăsare scurtă pentru aterizare
- Apăsare timp de 1 secundă – oprire forțată
- Apăsare timp de 3 secunde – oprire
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Butonul de pe deget:
- Apăsați butonul pentru decolare
- În timpul zborului apăsați scurt pentru acrobații
- Apăsați de 3 ori scurt pentru activarea senzorilor
Decolare:
1. Puneți drona jos și apăsați butonul pentru a o porni. Când drona va porni, led-urile vor începe să
lumineze intermitent.
2. Apăsați scurt butonul de pe telecomandă. Led-urile de pe telecomandă vor lumina intermitent de trei
ori, iar apoi vor rămâne aprinse. De asemenea, led-urile de pe dronă vor înceta să licărească.
3. Apăsați scurt butonul de pe telecomandă pentru decolare.
Control:
1. Apăsați lung butonul de pe deget și mișcați mâna în sus sau în jos. Astfel, în funcție de mișcarea
mâinii, drona va coborî sau se va înălța.
2. Apăsați lung butonul de pe deget și ghidați mâna în stânga sau în dreapta. Astfel, în funcție de
mișcarea mâinii, drona se va roti în stânga sau în dreapta.
3. Mișcând mâna în sus sau în jos, veți mișca drona înainte sau înapoi.
4. Mișcând mâna la stânga sau la dreapta veți mișca drona la stânga sau la dreapta.
Funcțiile principale:
1. Decolarea din palmă: Puneți drona jos și apăsați butonul. Led-urile indicatoare de pe dronă se vor
schimba din licărirea rapidă în una mai lentă. Ridicați drona și aruncați-o. Drona va începe să se
miște în timpul zborului.
2. Modul de evitare: Modul de evitare nu se declanșează în mod automat. Pentru pornirea acestui mod
apăsați de 3 ori butonul de pe deget. Indicatoarele de pe dronă vor licări de 3 ori. Pentru a ieși din
modul de evitare, apăsați butonul de 3 ori.
3. Rotire: Apăsați scurt butonul de pe deget în timpul zborului. Indicatoarele vor începe să lumineze
intermitent în mod accelerat. Funcția de rotire se va dezactiva atunci când telecomanda va fi inactivă
timp de 2 secunde.
4. Aterizare lentă: Apăsați scurt butonul principal de pe telecomandă în timpul zborului. Drona va
ateriza lent.
5. Oprirea forțată: Dacă pierdeți controlul asupra dronei în timpul zborului, apăsați lung butonul
principal de pe telecomandă.
6. Decolare și aterizare cu telecomanda: Apăsând butonul suplimentar, drona va decola. Apăsând din
nou, drona va ateriza.
7. Bateria descărcată: Când bateria este descărcată, indicatoarele de pe dronă încep să licărească lent.
Drona va ateriza lent după 30 de secunde.

ÎNTREȚINERE
1.
2.
3.
4.

Curățați regulat drona cu o lavetă curată
Nu expuneți produsul la razele solare puternice sau la sursele de căldură
Feriți drona de contactul cu apa
Accesoriile deteriorate trebuie schimbate la timp
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MĂSURI DE SIGURANȚĂ
Nu lăsați la îndemâna copiilor piesele mici
Se recomandă oprirea telecomenzii înainte de dronă
Feriți bateria de sursele de căldură
În timpul utilizării, drona trebuie să zboare la o distanță care asigură siguranța persoanelor din
apropiere
5. Copiii se pot juca cu drona doar sub supravegherea unui adult
6. Dacă nu folosiți drona o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateria și depozitați-o separat
1.
2.
3.
4.

AVERTIZARE
1.
2.
3.
4.
5.

Alimentarea insuficientă va scurta raza de control
Alimentarea insuficientă poate cauza dificultăți în timpul decolării și a aterizării
În cazul în care drona s-a deteriorat, reparați drona neapărat
Dacă nu folosiți drona o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateria
Evitați deteriorările provocate în mod intenționat

Potrivit pentru copii, începând cu vârsta de 10 ani.
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