
Levitující (létající) UFO hračka 

Návod k použití: 

 

Zapínání/Vypínání: 

1. podržte tlačítko zapínání (na protější straně od napájecího konektoru) po dobu 2 sekund, vyčkejte, až 

se dioda rozsvítí zeleně 

2. pro vypnutí podržte tlačítko zapínání 2 sekundy dokud dioda nezhasne 

Létání: 

1. pro start (roztočení vrtulek) držte UFO hračku v natažené ruce před sebou, a lehce vyhoďte do 

vzduchu, letadélko samo vzlétne  

Letadélko bude poté samo létat v prostoru a vyhýbat se překážkám, pokud pod něj nedáte ruku, bude 

se pomalu snášet, dokud nenalezne překážku pod sebou nebo zem, poté se zase odrazí směrem vzhůru. 

2. Pokud pod letadélko dáte ruku, poletí směrem vzhůru, pokud dáte ruku ze strany, poletí vždy na 

opačnou stranu 

3. doba létání je kolem 4-8 minut v závislosti na prostředí 

4. pro skončení létání (vypnutí vrtulek) obraťte letadélko vzhůru nohama. 

Správnou funkčnost senzorů může narušit příliš mnoho světla v prostoru, tmavé objekty a sklo. 

Kalibrace: 

1. pokud hračka nezaznamenává lehce překážky potřebuje zkalibrovat. Obraťte ho spodní stranou vzhůru 

a 5x rychle za sebou stiskněte tlačítko pro zapínání v pozici vzhůru nohama. 

2. dejte hračku do vyvážené pozice, nejlépe ho položte na rovný povrch, dioda se rozsvítí jednobarevně, 

až bude kalibrace dokončena 

Nabíjení: 

Pokud se dioda při letu rozsvítí červeně a ufo nevzlétá, nebo se drží u země, znamená to, že baterie je 

vybitá, vypněte hračku viz. bod číslo3.v sekci zapínání/vypínání a dejte ho nabít. 

1. Připojte přiložený kabel do konektoru na straně produktu 

2. vložte do USB nabíječky nebo USB port u počítače (nabíjení signalizuje rozsvícená dioda) 

3. do úplného nabití nabíjejte, dokud dioda nepřestane svítit Nabíjecí čas je cca 45minut, dioda na 

nabíječce zhasne, když je baterie plně nabitá. Letadélko lze z nabíječky odpojit i před úplným nabitím, 

nevydrží však létat plnou dobu.! Prosím používejte pouze originální nabíječku dodávanou s produktem! 

Upozornění: 

Nepoužívejte výrobek v silném větru a na ostrém světle. 

Nepoužívejte výrobek v úzkém nebo v objekty zaplněném prostředí. 

Nepokládejte žádné těžké předměty přímo na výrobek. 

Výrobek obsahuje rotující součástky. 

Vyhněte se kontaktu s obličejem, malými dětmi a zvířaty. 

Vyhněte se kontaktu s vodou. 

Výrobek je určený pro použití ve vnitřních prostorách. 

Výrobek neotevírejte. 

Výrobek není určený pro děti do 3 let. 


