
ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА
• 1Х НЛО Дрон
• 1х USB Зарядно

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• 360 ° самостоятелно завъртане. 
 • 4 мощни двигателя. 
 • Инфрачервени сензори. 
 • Цвят: синьо, червено и златно. 
 • USB зареждане.

ИНСТРУКЦИИ

НЛО ДРОН

ИНСТРУКЦИИ

ПЪРВИ СТЪПКИ 

ИНСТРУКЦИИ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕТЕНЕ 
• Скорост: 
Дронът има 2 скорости - режим по подразбиране в средна 
скорост, светлината е зелена. Щракнете върху бутона за 
захранване, за да го ускорите и светлината трябва да стане 
синя. За да го върнете в режим по подразбиране (среден) 
щракнете отново върху бутона за захранване. 
• Търкаляща функция:  
Поставете ръка отстрани на дрона по едно и също време 
след това една ръка под него, за да се постигне функция 
търкаляне.
• Функция "Преобръщане": 
Поставете и двете ръце отстрани на дрона едновременно, 
след което премахнете една, за да постигнете функция 
преобръщане.  

ЗАМЕРВАНЕ НА ПОЛЕТА 
Когато дронът трябва да бъде калибриран завъртете го с 
главата надолу и щракнете двукратно върху бутона за 
захранване. Индикаторната светлина ще започне да мига в 
3 цвята - червено, зелено, синьо, това означава, че вече е в 
режим на замерване.

КАК ДА ГО СПРЕТЕ 

ГАРАНЦИЯ

ЗА КОНТАКТ

Гаранционният период е 24 месеца от датата на покупка и 
може да се претендира при щета пред D4WEB d.o.o Volčji 
Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, като при дефектен 
продукт се заменя с нов напълно безплатно или се 
възстановява сумата за покупка на продукта. Моля, 
изпратете ни е-mail с номер и дата на поръчка. Срокът на 
гаранцията изтича 24 месеца след датата на покупка на 
продукта.

Хванете го с двете си ръце и го обърнете с главата 
надолу. Дронът ще се изключи автоматично. 

• Натиснете бутона за захранване за кратко, за да 
включите дрона, зелената светлина ще светне. Изпънете 
ръката си, леко го подхвърлете във въздуха и дрона 
автоматично ще започне да лети. Той трябва да витае 
във въздуха за около 1 до 2 секунди и, ако не усети нищо,  
ще се спусне до определена височина и отново ще 
започне да кръжи. 
• Приближете се до основара на дрона с ръка или 
предмет и той ще се издигне до определена височина. 
Когато ръката или обектът се приближи до дрона той се 
връща в обратна посока. 
• Времето за летене е приблизително 5-8 минути. 

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

ЗАРЕЖДАНЕ
• Когато индикаторната за светлина стане червен 
означава, че батерията работи на ниско захранване и 
дронът ще започне да се движи по-бавно и да се спуска.   
• Времето за зареждане е 40 минути, червената светлина 
се изключва при пълно зареждане. 

ВНИМАНИЕ
• Преди зареждане след употреба оставете дрона да се 
охлади или може да прегрее. 
• Не използвайте продукта при силен вятър или силна 
слънчева светлина. 
• Не го използвайте в претрупана среда - той се нуждае от 
пространство, за да лети, без да се блъска в разни неща. 
• Не поставяйте никакви предмети върху дрона, тъй като 
не може да носи нищо отгоре си.

ON/OFF 
БУТОН

СЛОТ ЗА 
ЗАРЕЖДАНЕ


