
LATAJĄCE LEWITUJĄCE UFO
MODEL: ZA304A, ZA304B

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Latający spodek (ufo) z wbudowanym czujnikiem wysokości. 

Cechy produktu:

• Lewitujący w powietrzu spodek z sensorem wysokości sterowany ręką. 
• Zabawką można sterować dłonią – ma ona wbudowany czujnik wysokości, jeśli umieścimy dłoń 

pod latającym spodkiem natychmiast uniesie się do góry. 
• Aby wrażenia były jeszcze bardziej niezwykłe, podczas lotu na spodku mruga kolorowa dioda. 

Niesamowity efekt w przyciemnionym pomieszczeniu! 
• Doskonale nadaję się do zabawy w pomieszczeniach zamkniętych. 
• Wbudowany pojemny akumulator, ładowany za pomocą kabla USB. 
• Zabawka jest bardzo lekka, bezpieczna dla użytkowników zabawki. 

W zestawie:

• UFO, 
• dwa drążki, 
• kabel USB do ładowania z komputera, 
• instrukcja obsługi 
• Całość zapakowana w kolorowe, estetyczne pudełko 

2. Schemat budowy

3. Ładowanie
Wyjmij z pudełka kabel USB. Podłącz jednym końcem do gniazda ładowania w UFO, drugim do USB.
Przełącz przełącznik na pozycję CHC - CHARGE, wtedy rozpocznie się ładowanie akumulatora w UFO.

Po zakończeniu ładowania (około 20-30 min) wyjmij kabel USB. UFO jest gotowe do użycia

4. Jak używać 
Aby używać UFO w  sposób bezpieczny musisz postępować zgodnie z zamieszczonymi poniżej ilustracjami,
przestrzegając odpowiednio kolejności wykonywanych czynności.

1) Połóż UFO na płaskiej powierzchni. Przełącz włącznik na On, po około 3 sekundach uruchomią się
śmigła.

2) W pierwszym etapie ufo wzniesie się do góry, następnie wolno opadnie i znowu wzniesie się, po 
około sekundzie od tego momentu urządzenie jest gotowe do użycia.

3) Sterowanie ręką. Umieść wyprostowaną dłoń pod UFO, aby spowodować ponowne wznoszenie.
4) Do sterowania używaj antenki. Złap za nią i ustaw UFO pod kątem od 10 do 30 stopni, aby 

spowodować ruch w pożądanym kierunku. Ustawienie urządzenia pod innym kątem może nie dać 
odpowiedniego efektu.

5) Aby wyłączyć UFO złap za antenkę i przesuń włącznik w pozycję OFF.



5. Diagnozowanie błędów
• Diody Led migają podczas ładowania (czerwona i zielona) – powodem jest błąd podczas 

ładowania. Sprawdź połączenie między ładowarką a urządzeniem, podłącz ponownie.
• Urządzenie nie uruchamia się -  powodem może być nie włączenie przełącznika w  pozycję ON lub

słabe baterie. Rozwiązaniem jest przesunięcie włącznika w odpowiednią pozycję lub ponowne 
naładowanie urządzenia.

• UFO lata zbyt nisko – powodem jest niski stan naładowania baterii lub wplątanie się jakiegoś 
materiału, włosa w wirnik. Rozwiązaniem jest ponowne naładowanie baterii lub oczyszczenie 
wirnika.

6. Specyfikacja
•     Zasilanie: akumulator 150mAh, ładowany przez USB
•     Czas lotu: ~8-9min, czas ładowania: ~20-30min
•     Średnica: 13,5 cm
•     Wysokość: 12,5 cm
•     Wbudowana dioda

7. Uwagi i środki ostrożności
• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Nie podłączaj urządzenia do źródła napięcia o innych parametrach niż napięcie 5V, prąd 500mA
• Urządzanie przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
• Minimalna wielkość pomieszczenia to 3m wysokości i 4m długości ścian bocznych.
• Unikaj używania urządzenia w  pobliżu wentylatorów.
• Unikaj otwartych okien, mogą wpłynąć na sterowanie urządzeniem.
• Nie obracaj urządzenia wirnikiem do twojej twarzy, włosów ani żadnej części ciała.
• Używaj wyłącznie na płaskiej powierzchni.
• Nie rzucaj!
• Nie siadaj na urządzenie!
• Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 8 roku życia.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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