
PAKET VKLJUČUJE
• 1x NLP dron
• 1 x USB polnilec

SPECIFIKACIJE
• Samostojno vrtenje za 360 °.
• 4 zmogljivi motorji.
• Infrardeči senzorji.
• Barva: modra, rdeča in zlata.
• Polnjenje USB.

NAVODILA

UFO DRONE
NAVODILA

KAKO ZAČETI

NAVODILA

MOŽNOSTI LETENJA
• Hitrost:
Dron ima 2 hitrosti - privzeti način je pri srednji hitrosti, lučka je 
zelena. Če želite pospešiti, kliknite gumb za vklop in lučka mora 
postati modra. Če ga želite vrniti v privzeti (srednji) način, znova 
kliknite gumb za vklop.
• Funkcija rolanja:
Vsako roko hkrati položite na stranice drona, nato eno roko pod 
njo, da dosežete funkcijo rolanja.
• Funkcija zanke:
Vsako roko hkrati položite na stranice drona, nato odstranite eno, 
da dosežete funkcijo zanke.

KALIBRACIJA LETA
Ko je treba dron umeriti, ga obrnite na glavo in dvokliknite gumb 
za vklop. Lučka začne utripati v treh barvah - rdeči, zeleni, modri, 
kar pomeni, da je že v načinu umerjanja.

KAKO GA USTAVITI

GARANCIJA

KONTAKT

• Garancija velja 24 mesecev od datuma nakupa. Garancijo 
lahko uveljavljate pri podjetju D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 
1235 Radomlje, Slovenija in zahtevate brezplačno zamenjavo ali 
vračilo vrednosti neprimernega izdelka.
• Pošljite nam e-pošto s številko naročila in datumom nakupa. 
Rok uporabnosti izdelka je 24 mesecev od datuma prejema 
izdelka.

• Ujemite ga z obema rokama in ga obrnite na glavo. Dron se 
bo samodejno izklopil.

• Če želite vklopiti dron, na kratko pritisnite gumb za vklop, 
prižgala se bo zelena lučka. Iztegnite roko, ga rahlo vrzite v 
zrak in dron bo samodejno začel leteti. Lebdeti mora v zraku 
približno 1 do 2 sekundi in če nič ne zazna se spusti na določe-
no višino in spet začne lebdeti.
• Z roko ali predmetom se približajte dnu drona in dvignil se bo 
na določeno višino. Ko se roka ali predmet približata dronu, se 
premakne v nasprotni smeri.
• Čas letenja je približno 5-8 minut.

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

POLNJENJE
• Ko kontrolna lučka zasveti rdeče, pomeni, da je baterija skoraj 
prazna in dron se bo začel počasneje premikati in začel se bo 
spuščati.  
• Čas polnjenja je 40 minut, rdeča lučka ugasne, ko je popolno-
ma napolnjen.

OPOZORILO
• Pred polnjenjem direktno po uporabi pustite, da se dron ohladi 
drugače se lahko pregreje.
• Izdelka ne uporabljajte pri močnem vetru ali sončni svetlobi.
• Ne uporabljajte ga v neredu - potrebuje prostor za letenje, ne 
da bi pri tem naletel na stvari.
• Na dron ne postavljajte nobenih predmetov, saj ne more nositi 
ničesar.
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