
Cyber Flyer
CF001

Packaging contents
1 x Cyber Flyer

1 x Cablu de reîncărcare USB

1 x Manual de utilizare

Declarație de conformitate

Satzuma LTD declară că produsul Cyber Flyer 

respectă cerințele de bază și alte prevederi

relevante Directivei 2004/108/CE. Puteți solicita o 

copie integrala a declarației de conformitate prin

e-mail la sales@satzuma.com

Konformitätserklärung

Satzuma LTD erklärt hiermit, dass das Produkt Cyber

Flyer den grundlegenden Anforderungen und anderen 

relevanten Bestimmungen und Richtlinien des 

Vereinigten Königreichs und Europas entspricht. Sie 

können eine Kopie der vollständigen 

Konformitätserklärung per E-Mail an 

sales@satzuma.com anfordern

Acest dispozitiv respectă partea 15 din 

regulile FCC. Modul de operare al acestuia 

urmează cele 2 condiții:

1. Acest dispozitiv nu cauzează interferențe 

nocive, și

2. Acest dispozitiv este capabil să acepte 

interferențe primite, inclusiv interferențe ce pot 

dăuna modului său de normal de operare

Satzuma LTD 
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Made in China

Mod de funcționare

- Folosiți într-o zonă spațioasă dar închisă.

- Țineți Cyber Flyer bine în mână, cu elicea 

îndreptată în sus (ținerea acestuia în altă 

direcție poate cauza zbor aleator).

- Pornind zburatorul folosind comutatorul de pe 

spatele lui, elicele vor începe să se rotească. 

După câteva secunde dă-i drumul la Cyber 

Flyer.

- Odată ce își ia zborul, nu este nevoie să îl mai 

atingi pe Cyber Flyer. Pur și simplu pune mâna 

sub el și acesta se va ridica.

- După ce te obisnuiești cu modul de control vei 

putea să îl dirijezi în orice direcție și să joci 

jocuri pentru a îl ține pe Cyber Flyer in aer.

- Ca să îl oprești pe Cyber Flyer, așteaptă până 

când ajunge direct în fața ta, între șold și umeri, 

și prinde-l rapid până nu zboară din nou.

- Ai grijă să nu îți ridici prea repede mâna sub 

el, pentru a nu-l cauza sa zboare în tavan.

- Asigurați-vă că cei ce se joacă cu el nu se 

apropie prea mult cu capul de roboțel cât timp 

el zboară. Evitați elicele sub orice formă.

- Dacă Cyber Flyer nu poate decola, asigurați-

vă că bateria este încărcată corespunzător. 

Folosiți cablul USB inclus în pachet.

- Atenție: Telecomanda TV (sau alte dispozitive 

cu infraroșu) pot să pornească sau să oprească

Cyber Flyer. Înainte de a îl dezactiva asigurați-

vă ca îl puteți prinde de la cel puțin o distanța 

de 30 de cm.

Specificații
- Dimensiuni (Sfera): 15 x 11 cm

- Material: Plastic ABS Durabil

- Varstă recomandată: 14 Ani+

- Tip control: Sensibil la mișcări

- Reîncărcare USB: Da

- Rimp de zbor: Aprox. 6-8 minute

- Timp reîncărcare: Aprox. 20 minute

14+
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