
PACHETUL INCLUDE
• 1x Dronă UFO 
• 1 x Încărcător USB

SPECIFICATIONS
• Rotație 360 ° autonomă.
• 4 motoare puternice.
• Senzori infraroșii.
• Culoare: albastră, roșie și aurie.
• Încărcare prin USB.

INSTRUCȚIUNI

DRONĂ UFO

INSTRUCȚIUNI

PENTRU ÎNCEPUT

INSTRUCȚIUNI

OPȚIUNI DE ZBOR
• Viteză: 
Drona are 2 viteze – modul implicit este viteza medie, lumina 
este verde. Atingeți butonul de pornire pentru a spori viteza și 
lumina va fi albastră. Pentru a trece înapoi la viteza medie implic-
ită, atingeți butonul de aprindere din nou. 
• Funcție Rotire:  
Puneți fiecare mână pe marginile dronei în același timp apoi o 
mână sub ea pentru a obține funcția de rotire.
• Funcție Buclă: 
Puneți fiecare mână pe marginile dronei simultan, apoi le luați 
pentru a obține funcția buclă. 

CALIBRAREA ZBORULUI
Când drona trebuie să fie calibrată, o puteți întoarce invers și 
apăsați butonul de pornire. Lumina indicatoare va străluci în 3 
culori – roșu, verde, albastru, asta înseamnă că este în modul de 
calibrare.

CUM SĂ O STOPAȚI

GARANȚIE

CONTACT

Garanția e de 24 de luni de la data achiziției și poate fi revendi-
cată la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slove-
nia, cerând un înlocuitor gratuit sau returnarea sumei plătite a 
produsului defect. Vă rugăm să ne trimiteți un email cu numărul 
comenzii dvs. și data achiziției. Produsul expiră la 24 de luni de 
la data facturii.

O prindeți cu ambele mâini și o întoarceți invers. Drona se va 
opri automat.

• Apăsați scurt butonul de pornire pentru a porni drona, lumina 
verde se va aprinde. Întindeți brațul dvs., aruncați-o ușor în aer și 
drona va zbura automat. Va sta în aer 1-2 secunde și, dacă nu 
simte un obstacol, va coborî la o anumită înălțime și va plana din 
nou.
• Apropiați fundul dronei cu mâna dvs. sau cu un obiect și se va înălța la 
o altă înălțime. Când se apropie mâna dvs. sau un obiect, drona se mișcă 
în direcția opusă.
• Timpul de zbor este de aproximativ 5-8 minute. 

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

ÎNCĂRCARE
• Când lumina indicatoare este roșie înseamnă că bateria este 
în scădere și că drona va încetini și va coborî.
• Timpul de încărcare este de 40 minute, lumina roșie se stinge 
când este încărcată complet. 

AVERTISMENT
• Înainte de încărcare după utilizare, lăsați drona să se răceas-
că, altfel se poate supraîncălzi.
• Nu folosiți produsul în vând puternic sau soare puternic.
• Nu o folosiți în medii aglomerate – are nevoie de spațiu pentru 
a zbura fără a se lovi de obstacole.
• Nu puneți obiecte pe dronă, deoarece nu poate căra nimic.

BUTON 
PORNIT/OPRIT

PORT PENTRU
 ÎNCĂRCAREA


