
 
Príručka/Návod pre interaktívne lietadlo - UFO 

 
 
 
1. Spustenie 
Krátko stlačte hlavný vypínač, aby ste zapli lietadlo.   
Po zapnutí sa rozsvieti zelené svetlo.  
 
2. Vypnite 
Ak chcete lietadlo vypnúť,  
dlho stlačte vypínač napájania po dobu 1 až 2 sekúnd.  
LED svetlo zhasne po vypnutí. 
3. Let 
  • Keď je lietadlo zapnuté, držte ho v ruke a vysuňte ho dopredu, potom uvoľnite ruku a 
lietadlo automaticky vzlietne. 
  • Po zapnutí lietadlo preletí vzdialenosť a vznáša sa vzduchu. Ak nevykonáte operáciu 1 až 2 
sekundy, lietadlo zostúpi do výšky blízko nad zem a znova sa vznáša/vznesie. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Letový zásah 
   • Rukou a predmetom priblížte spodnú časť lietadla, lietadlo vystúpi do určitej vzdialenosti 
a potom sa opäť vznáša. 
   • Keď sa ruka alebo predmet priblíži k lietadlu, zmení smer. 
   • Normálna prevádzka lietadla bude ovplyvnená, ak sa stretne so silným svetlom, čiernymi 
predmetmi a sklom. 
 
5. Letecké akrobacie 
   • Ruka je umiestnená pod lietadlo na 3 sekundy. Po tom, čo lietadlo dostane signál, svetlá 
blikajú a lietadlo sa prepne do režimu senzácie. Ruky sú umiestnené vodorovne na ľavej a 
pravej strane nosných rúrok lietadla. Lietadlo vykoná akciu preklopenia. 
   • Ruky rýchlo prechádzajú ľavou a pravou stranou odpaľovacích rúrok lietadla. Lietadlo 
budeme obklopovať vľavo / vpravo. 
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6. Lietajúca rýchlosť - stredný a vysokorýchlostný režim 
   • Predvolené zavedenie je režim so strednou rýchlosťou a kontrolka je zelená. 
   • Kliknutím na hlavný vypínač, prepnete do režimu vysokej rýchlosti a kontrolka sa zmení 
na modrú. 
   • Znova kliknite na hlavný vypínač späť do režimu strednej rýchlosti. 
 
7. Kalibrácia letu 
   • Ak je potrebné kalibrovať letovú abnormalitu. Ak existuje nejaký problém, ktorému 
nerozumiete v prevádzke, obráťte sa na nás s časovým zákazníckym servisom, otočte spodnú 
časť stroja a potom dvakrát kliknite na hlavný vypínač prstom, keď svetlo začne striedať 
červenú, modrú a zelenú, znamená to, že svetlo je v kalibračnom režime. 
  • Udržujte lietadlo vo vyváženej polohe, LED svetlo sa rozsvieti po dokončení kalibrácie. 
 
8. Ako ukončiť lietanie ? 
Lietanie zastavíte tak, že ho chytíte rukou alebo ho prevrátite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Nabíjanie 
   • Ak kontrolka lietadla zmení farbu na červenú, znamená to, že batéria beží pri nízkom 
napätí, pomaly klesá a lietadlo dobíja. 
  • Čas nabíjania 40 minút. 
  • Na nabíjanie použite kábel USB, ktorý je nakonfigurovaný pre tento produkt. 
  • Na nabíjanie produktu nepoužívajte rýchlu nabíjaciu hlavu, odporúča sa používať bežné 
nabíjanie alebo nabíjať počítačovým portom USB. 
 
10. Čas letu 
  Čas letu je približne 5 minút po úplnom nabití (závisí od prostredia lietania) 
 
11. Varovanie 
  • Nepoužívajte výrobok za silného vetra a silného svetla. 
  • Nepoužívajte výrobok v úzkom alebo preplnenom prostredí. 
  • Na lietadlo nedávajte žiadne ťažké predmety. 
 


