
BALENIE OBSAHUJE
• 1x UFO dron
• 1 x nabíjačka USB

ŠPECIFIKÁCIA
• 360 ° samostatné otáčanie.
• 4 silné motory.
• Infračervené senzory.
• Farba: modrá, červená a zlatá.
• USB nabíjanie.

INŠTRUKCIE

UFO DRON

INŠTRUKCIE

ZAČNITE

INŠTRUKCIE

LETECKÉ MOŽNOSTI
• Rýchlosť: 
Dron má 2 rýchlosti - predvolený režim je v stredných otáčkach, 
svetlo je zelené. Ak to chcete urýchliť, kliknite na tlačidlo napája-
nia a svetlo by malo zmodrať. Ak sa chcete vrátiť do predvo-
leného (stredného) režimu, znova kliknite na tlačidlo napájania.
• Rolovacia funkcia:  
Položte každú ruku na boky drona súčasne a potom jednu ruku 
pod neho, aby ste dosiahli funkciu rolovania.
• Funkcia slučky: 
Každú ruku položte súčasne na boky drona a potom jednu 
odstráňte, aby ste dosiahli funkciu slučky.

LETOVÁ KALIBRÁCIA
Keď je potrebné dron kalibrovať, otočte ho hore nohami a dvakrát 
kliknite na tlačidlo napájania. Kontrolka začne blikať v 3 farbách - 
červená, zelená, modrá, to znamená, že je už v režime kalibrácie.

AKO HO ZASTAVIŤ

ZÁRUKA

KONTAKT

Záruka je platná 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruku si 
môžete uplatniť u spoločnosti D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 
1235 Radomlje, Slovinsko a požiadať o bezplatnú výmenu alebo 
vrátenie hodnoty nevhodného výrobku.
• Pošlite nám e-mail s číslom objednávky a dátumom nákupu. 
Výrobok má trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu prijatia výrobku.

Chyťte ho oboma rukami a prevráťte ho naruby. Dron sa 
automaticky vypne.

• Dron zapnete krátkym stlačením vypínača, rozsvieti sa zelené 
svetlo. Natiahnite ruku, zľahka ho vyhoďte do vzduchu a dron 
začne automaticky lietať. Malo by sa vznášať vo vzduchu asi 1 až 
2 sekundy, a ak nič necíti, zostúpte do určitej výšky a znova sa 
vznášajte.
• Rukou alebo predmetom sa priblížte k spodnej časti drona a ten vystúpi 
do určitej výšky. Keď sa k dronu priblíži ruka alebo predmet, pohybuje sa 
opačným smerom.
• Doba letu je približne 5-8 minút.

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

NAPÁJANIE
• Keď sa kontrolka rozsvieti na červeno, znamená to, že je 
batéria takmer vybitá a dron sa začne pohybovať pomalšie a 
klesá.
• Doba nabíjania je 40 minút, červené svetlo po úplnom nabití 
zhasne.

UPOZORNENIE
• Pred nabíjaním po použití nechajte dron vychladnúť, inak sa 
môže prehriať.
• Nepoužívajte výrobok pri silnom vetre alebo slnečnom svetle.
• Nepoužívajte ho v preplnenom prostredí - potrebuje priestor 
na lietanie bez toho, aby narážal do vecí.
• Na dron nedávajte žiadne predmety, pretože nemôže nič 
uniesť.

VYPÍNAČ

PORT NA 
NABÍJANIE


