
BALÍČEK OBSAHUJE
• 1x UFO dron
• 1 x USB nabíječka

SPECIFIKACE
• Samostatné otáčení o 360 °.
• 4 výkonné motory.
• Infračervené senzory.
• Barva: modrá, červená a zlatá.
• USB nabíjení.

POKYNY

UFO DRON

POKYNY

JAK ZAČÍT

POKYNY

MOŽNOSTI LÉTÁNÍ
• Rychlost: 
Dron má 2 rychlosti – výchozí režim je střední rychlost, světlo je 
zelené. Zrychlete to kliknutím na tlačítko napájení a kontrolka by 
měla zmodrat. Chcete-li jej vrátit zpět do výchozího (středního) 
režimu, znovu klikněte na tlačítko napájení.
• Funkce klonění:  
Položte každou ruku na boky dronu současně a poté jednu ruku 
pod něj, abyste dosáhli funkce klonění.
• Funkce smyčky: 
Každou ruku položte na boky dronu současně a poté jednu 
odstraňte, abyste dosáhli funkce smyčky. 

LETOVÁ KALIBRACE
Když je potřeba dron zkalibrovat, otočte ho vzhůru nohama a 
dvakrát klikněte na tlačítko napájení. Kontrolka začne blikat ve 3 
barvách – červ ená, zelená, modrá, to znamená, že je již v režimu 
kalibrace.

JAK JEJ ZASTAVIT

ZÁRUKA

KONTAKT

Záruka je platná po dobu 24 měsíců od data nákupu. Záruku 
můžete uplatnit u D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radom-
lje, Slovinsko a požádat o bezplatnou výměnu nebo vrácení 
hodnoty nevhodného produktu.
• Zašlete nám e-mail s číslem objednávky a datem nákupu. 
Výrobek má trvanlivost 24 měsíců od data převzetí výrobku.

Chytněte ho oběma rukama a otočte dnem vzhůru. Dron se 
automaticky vypne.

• Krátkým stisknutím tlačítka napájení dron zapnete, rozsvítí se 
zelené světlo. Natáhněte ruku, lehce ji vyhoďte do vzduchu a dron 
začne automaticky létat. Měl by se vznášet ve vzduchu asi 1 až 2 
sekundy, a pokud nic necítí, sestoupit do určité výšky a znovu se 
vznášet.
• Přibližte se ke dnu dronu rukou nebo předmětem a vystoupá do určité 
výšky. Když se k dronu přiblíží ruka nebo předmět, pohybuje se opačným 
směrem.
• Doba letu je přibližně 5-8 minut.

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

NABÍJENÍ
• Když kontrolka zčervená, znamená to, že je baterie téměř 
vybitá a dron se začne pohybovat pomaleji a klesá.
• Doba nabíjení je 40 minut, při plném nabití červená kontrolka 
zhasne.

UPOZORNENIE
• Před nabíjením po použití dron nechte vychladnout, jinak se 
může přehřát.
• Nepoužívejte výrobek za silného větru nebo slunečního světla.
• Nepoužívejte jej v přeplněném prostředí – potřebuje prostor k 
letu, aby nenarazil do věcí okolo.
• Na dron nepokládejte žádné předměty, protože nemůže nic 
nést.
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