
PAKIET ZAWIERA
• 1x dron UFO
• 1x ładowarka USB

SPECYFIKACJA
• Samodzielny obrót o 360°.
• 4 potężne silniki.
• Czujniki podczerwieni.
• Kolor: niebieski, czerwony lub złoty.
• Ładowanie przez USB.

INSTRUKCJA

UFO DRONE

INSTRUKCJA

URUCHOMIENIE

INSTRUKCJA

OPCJE LOTU
• Prędkość:
Dron posiada 2 prędkości - domyślny tryb jest w średniej 
prędkości, światło jest zielone. Kliknij przycisk zasilania, aby go 
przyspieszyć, a światło powinno zmienić kolor na niebieski. Aby 
powrócić do trybu domyślnego (średniego) kliknij ponownie 
przycisk zasilania.
• Funkcja rolowania: 
Połóż każdą rękę na bokach drona w tym samym czasie, a 
następnie jedną rękę pod nim, aby uzyskać funkcję rolowania.
• Funkcja pętli:
Połóż każdą rękę na bokach drona w tym samym czasie, a 
następnie usuń jedną z nich, aby uzyskać funkcję pętli. 

KALIBRACJA LOTU
Gdy dron wymaga kalibracji obróć go do góry nogami i dwukrotnie 
kliknij przycisk zasilania. Lampka kontrolna zacznie migać w 3 
kolorach - czerwonym, zielonym, niebieskim, oznacza to, że jest 
już w trybie kalibracji. 

JAK TO ZATRZYMAĆ

GWARANCJA

KONTAKT

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące od daty zakupu. Z 
gwarancji można skorzystać w firmie D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 
24g, 1235 Radomlje, Słowenia, żądając bezpłatnej wymiany lub 
zwrotu wartości nieodpowiedniego produktu.
• Wyślij do nas e-mail z numerem zamówienia i datą zakupu. 
Termin przydatności produktu do spożycia wynosi 24 miesiące 
od daty otrzymania produktu.

Złap go obiema rękami i odwróć do góry nogami. Dron wyłączy 
się automatycznie.

• Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drona, zapali się 
zielone światło. Wyciągnij rękę, lekko rzuć ją w powietrze, a dron 
automatycznie zacznie latać. Powinien zawisnąć w powietrzu na 
około 1 do 2 sekund, a jeśli nic nie wyczuje, zejść na pewną 
wysokość i ponownie zawisnąć.
• Zbliż rękę lub przedmiot do dolnej części drona, a wzniesie się on na 
pewną wysokość i zawiśnie. Po zbliżeniu ręki lub przedmiotu do drona 
porusza się on w przeciwnym kierunku.
• Czas lotu to około 5-8 minut.

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

ŁADOWANIE
• Gdy wskaźnik zmieni kolor na czerwony oznacza to, że 
bateria jest na wyczerpaniu i dron zacznie się wolniej poruszać i 
opadać.  
• Czas ładowania wynosi 40 minut, czerwone światło zgaśnie 
po pełnym naładowaniu.

OSTRZEŻENIE
• Przed ładowaniem, pozwól dronowi ostygnąć, w przeciwnym 
razie może się przegrzać.
• Nie używaj produktu przy silnym wietrze lub świetle słonec-
znym.
• Nie używaj go w zagraconym otoczeniu - potrzebuje 
przestrzeni, aby latać bez obijania się o rzeczy.
• Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na dronie, ponieważ nie 
jest on w stanie niczego unieść. 

ON/OFF 
PŘEPÍNAČ

PORT NA 
NABÍJENÍ


