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Užívateľský manuál 
(Preklad pôvodného návodu na použitie) 

 



Bezpečnostné inštrukcie 
 
1. Iba pre deti od 8 rokov 

2. Obsahuje malé časti, ktoré nie sú vhodné pre deti do 3 rokov, nebezpečenstvo udusenia 

3. Je zakázané používať dron počas letu lietadlom 

4. Je zakázané používať dron v blízkosti nadzemného elektrického vedenia 

5. Uchovávajte mimo dosahu vody (vrátane dažďa) a iných tekutín 

6. Nepokúšajte sa sami opravovať alebo upravovať tento výrobok, obráťte sa na predajcu 

alebo výrobcu 

7. Nepoužívajte dron pri silnom vetre alebo ostrom svetle 

8. Nepoužívajte dron v úzkych priestoroch alebo v preplnenom prostredí 

9. Nedávajte priamo na dron žiadny ťažký predmet 

 

Tlačidlo napájania 

Zapnite ho krátkym stlačením vypínača na spodnej strane dronu. LED dióda sa rozsvieti.  

Stlačením a podržaním vypínača na 2 sekundy ho vypnete. LED dióda potvrdí zhasnutie 

 

Lietanie 

Doba letu je na úplné nabitie asi 5 až 8 minút, záleží to na prostredí, v ktorom lietate 

 

   
 

 
 

 

Držte ho v ruke s otvorenou dlaňou a potom ho jemne nadhodte akoby ste ho hodili smerom 

nahor. Automaticky sa rozbehne. Vyletí hore a bude sa vznášať. Ak do 2 sekúnd neurobíte 

žiadnu akciu, zletí dole a bude sa vznášať nad zemou 

 

Ak pod neho dáte ruku alebo predmet, dron vyletí hore a vznáša sa 

Ak k nej pohnete rukou alebo predmetom do strany, dron sa pohne opačným smerom 

 



Dron nezvláda: Silné svetlo, čierne predmety a sklo a môže sa v ich blízkosti správať 

nevyspytateľne 

 

Zastavíte ho tak, že ho chytíte rukou a preklopíte 

 

Rýchlosť 

Predvolená rýchlosť je stredná rýchlosť a kontrolka LED je zelená 

Krátkym stlačením vypínača prepnete na vysokú rýchlosť a kontrolka LED sa zmení na modrú 

Ďalším krátkym stlačením vypínača prepnete na strednú rýchlosť 

 

Kalibrácia 

Dron občas potrebuje kalibráciu. Otočte ho hore dnom (preklopte) a položte ho na rovný 

povrch ako napríklad stôl a dvakrát kliknite na tlačidlo napájania 

Počas kalibrácie ním nehýbte 

LED bliká červenou, modrou a zelenou farbou, čo potvrdzuje, že prebieha kalibrácia 

Počkajte, kým sa LED nerozsvieti, aby sa potvrdilo, že je kalibrácia dokončená 

 

Nabíjanie 

Keď sa LED dióda zmení na červenú, znamená to, že batéria je takmer vybitá. Nabíjajte 

pomocou kábla USB. 

Doba nabíjania je asi 40 minút. LED dióda USB svieti počas nabíjania a LED dióda zhasne po 

dokončení nabíjania 

 

 

 


