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Odwiedź stronę www.cheerble.com, aby zapoznać się z najbardziej aktualnymi instrukcjami i ostrzeżeniami. 

Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. Ltd. ("Cheerble") zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej 

instrukcji obsługi urządzenia Wickedbone. 

Informacje zawarte w tym podręczniku mają wpływ na bezpieczeństwo użytkownika oraz jego prawa i obowiązki. 

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać całą instrukcję, aby zapewnić 

prawidłową konfigurację. Niezapoznanie się z instrukcjami i ostrzeżeniami zawartymi w tej instrukcji może 

spowodować uszkodzenie mienia, obrażenia ciała lub inne niepożądane konsekwencje. 

Używając tego produktu, użytkownik niniejszym potwierdza, że dokładnie przeczytał niniejszą instrukcję oraz że 

rozumie i zgadza się przestrzegać zawartych w niej warunków. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE 

OKREŚLONYCH W OGRANICZONEJ GWARANCJI FIRMY CHEERBLE, PRODUKT I WSZYSTKIE MATERIAŁY ORAZ 

TREŚCI DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTU SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ I 

W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, BEZ GWARANCJI LUB WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, ZARÓWNO 

WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH. FIRMA CHEERBLE NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, Z WYJĄTKIEM 

WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W OGRANICZONEJ GWARANCJI FIRMY CHEERBLE, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I 

DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH PRODUKTU, AKCESORIÓW DO PRODUKTU ORAZ WSZYSTKICH 

MATERIAŁÓW, W TYM: (A) WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, 

PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU, SPOKOJNEGO UŻYTKOWANIA LUB NIENARUSZANIA; ORAZ 

(B) WSZELKIE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, UŻYTKOWANIA LUB HANDLU. CHEERBLE 

NIE GWARANTUJE, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W OGRANICZONEJ GWARANCJI 

CHEERBLE, ŻE PRODUKT, AKCESORIA DO PRODUKTU, LUB JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ PRODUKTU, LUB JAKIEKOLWIEK 

MATERIAŁY, BĘDĄ DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE, BEZPIECZNIE LUB BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW, WIRUSÓW LUB 

INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW, A TAKŻE NIE GWARANTUJE, ŻE KTÓRYKOLWIEK Z TYCH PROBLEMÓW 

ZOSTANIE NAPRAWIONY. 

ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, ZARÓWNO USTNE JAK I PISEMNE, UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA 

POŚREDNICTWEM PRODUKTU, AKCESORIÓW DO PRODUKTU LUB JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW, NIE BĘDĄ 

STANOWIĆ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI DOTYCZĄCEJ CHEERBLE LUB PRODUKTU, KTÓRA NIE ZOSTAŁA 

WYRAŹNIE OKREŚLONA W NINIEJSZYCH WARUNKACH. UŻYTKOWNIK PONOSI WSZELKIE RYZYKO ZA 

WSZELKIE SZKODY, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z UŻYTKOWANIA LUB DOSTĘPU DO PRODUKTU, AKCESORIÓW 

PRODUKTU ORAZ WSZELKICH MATERIAŁÓW. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z 

PRODUKTU WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE OBRAŻENIA CIAŁA, ŚMIERĆ, USZKODZENIA WŁASNOŚCI UŻYTKOWNIKA 

(W TYM SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB URZĄDZENIA MOBILNEGO LUB SPRZĘTU CHEERBLE UŻYWANEGO 

W POŁĄCZENIU Z PRODUKTEM) LUB WŁASNOŚCI OSÓB TRZECICH, LUB UTRATĘ DANYCH, KTÓRE WYNIKAJĄ Z 

KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTU. 

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE MOGĄ ZABRANIAĆ ZRZECZENIA SIĘ GWARANCJI, A UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ 

PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI. 

Firma Cheerble nie ponosi odpowiedzialności za szkody, obrażenia lub jakąkolwiek odpowiedzialność prawną 

wynikającą bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tego produktu. Użytkownik powinien przestrzegać 

bezpiecznych i zgodnych z prawem praktyk, w tym, ale nie tylko, tych przedstawionych w niniejszej instrukcji. 

Zastrzeżenia i ostrzeżenia 



 

Wickedbone jest inteligentną kością, zdolną do różnych funkcji, takich jak automatyczna równowaga, 

wykrywanie dotyku, wykrywanie przeszkód i wirtualne emocje. Użytkownicy mogą łatwo obsługiwać 

Wickedbone z urządzenia mobilnego za pomocą aplikacji Wickedbone. 

Zawartość opakowania 

* Akcesoria nie są objęte gwarancją 

Wstęp 

Zawartość 

Wickedbone (bateria wbudowana) 

Lista z zawartością 

Szybki start 

Kabel do ładowania Micro USB (akcesoria*) 

Ilość 

1 

1 

1 

1 



 

Schemat Wickedbone 

 

1. Dioda wskaźnik LED 

2. Laserowy czujnik odległości (ToF) 

3. Opona 

4. Port ładowania Micro USB 

5 



 

Użytkowanie 

WYBUDZENIE: Pierwsze użycie Wickedbone, lub jeśli nie używałeś go przez długi czas, prosimy 

naładować go najpierw. 

Bateria Wickedbone może być ładowana przez port ładowania Micro USB. Wskaźnik LED informuje 

o stanie naładowania w następujący sposób: 

INFO: Przed użyciem, ładowaniem, transportem i przechowywaniem tego produktu należy zapoznać się z 

"Wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa baterii" w niniejszej instrukcji oraz przestrzegać instrukcji  

ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa. 

Sparowanie Wickedbone z urządzeniem mobilnym 

Proces łączenia wygląda następująco: 

1. Upewnij się, że bateria Wickedbone i podłączone urządzenie mobilne są naładowane, przed parowanie 

odłącz Wickedbone od kabla USB do ładowania. 

2. Przejdź do strony ustawień Bluetooth w urządzeniu mobilnym, i włącz Bluetooth. 

3. Otwórz aplikację Wickedbone, dotknij przycisku "Connect". 

Pobieranie aplikacji Wickebone 
 

Aplikacja Wickedbone pozwala na sterowanie Wickedbone poprzez urządzenie z systemem iOS lub Android. 

Wyszukaj aplikację Wickedbone w App Store lub Google Play. 

Aplikacja Wickedbone App obsługuje system iOS 9.0 (lub nowszy) lub Android 4.4 (lub nowszy) 
 

Ładowanie baterii 

• Powoli miga na pomarańczowo: Ładowanie 

• Stały zielony: W pełni naładowany 



 

4. Zbliż urządzenie mobilne do Wickedbone. Połączy się ono automatycznie. 

Poniższy wykres pokazuje, co oznacza stan diod LED. 

Kolor i stan LED Stan Wickedbone  

Stały niebieski Połączony z urządzeniem mobilnym 

Miga szybko na żółto Trwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego 

Inny kolor i stan Stan zabawy i działania specjalne 

INFO: W celu uzyskania dalszych szczegółów i instrukcji bezpieczeństwa należy uważnie przeczytać 

"Informacje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi" w niniejszej instrukcji 

Przed użyciem Wickedbone należy przeczytać i przestrzegać wszystkich poniższych informacji dotyczących 

bezpieczeństwa i instrukcji obsługi, aby uniknąć niebezpiecznych lub nielegalnych sytuacji. 

OSTRZEŻENIE: 

•  Wickedbone nie powinien być obsługiwany przez osoby, które nie rozumieją w pełni ryzyka związanego z 

jego obsługą, w tym, ale nie tylko: 

•  Dzieci poniżej 8 roku życia 

•  Osób będących pod wpływem alkoholu lub narkotyków, które mogą wpłynąć na zdolność bezpiecznej 

obsługi Wickedbone 

•  Osoby cierpiące na jakiekolwiek schorzenia, które mogą wpłynąć na ich zdolność do bezpiecznej obsługi 

Wickedbone 

•  Kość Wickedbone ma małe części wewnątrz obudowy, które mogą stanowić zagrożenie zadławieniem dla 

małych dzieci i zwierząt domowych. Kość Wickedbone i jej akcesoria należy przechowywać z dala od dzieci w 

wieku poniżej 3 lat. 

•  Należy upewnić się, że podczas użytkowania kości Wickedbone nie występują zagrożenia bezpieczeństwa, 

takie jak pęknięte, uszkodzone lub w inny sposób zepsute części.. 

Naciśnij lub zamknij aplikację Wickedbone, Wickedbone rozłączy się z urządzeniem mobilnym i przejdzie w tryb 

uśpienia (Sleep Mode) 

Informacje dotyczące obsługi i bezpieczeństwa 



 

OSTRZEŻENIE: 

• Urządzenie Wickedbone należy użytkować i przechowywać w miejscu, w którym temperatura wynosi od 

0°C do 40°C. Niska lub wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie mienia lub zagrożenie 

bezpieczeństwa. 

•  Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że bateria Wickedbone i podłączone urządzenie 

mobilne są naładowane, a wszystkie inne elementy działają prawidłowo. 

•  Nie należy obsługiwać urządzenia Wickedbone poza zasięgiem wzroku. Aby zapewnić najlepsze wrażenia z 

obsługi, należy zachować odległość do 20 m od Wickedbone.  

•  Upewnić się, że nikt nie stoi bliżej niż 20 cm podczas obsługi Wickedbone i zachować bezpieczną 

odległość między Wickedbone a ludźmi, zwierzętami i mieniem. 

•  Zachować bezpieczną odległość od Wickedbone podczas korzystania z "Intelligent Mode", zwracać uwagę 

na wszelkie możliwe przeszkody i kontrolować Wickedbone, aby uniknąć ewentualnych kolizji. 

•  Nie pozwalać dzieciom ani zwierzętom domowym na gryzienie kości Wickedbone i jej akcesoriów, aby 

uniknąć uszkodzeń lub obrażeń. 

•  Nie wolno nadużywać, rzucać, upuszczać, przebijać, gwałtownie kopać ani nadeptywać na Wickedbone i 

jego akcesoria. Może to spowodować jego uszkodzenie i zagrozić jego bezpiecznemu działaniu. 

•  Urządzenie Wickedbone i jego akcesoria należy przechowywać w suchym miejscu. Do suszenia nie należy 

używać zewnętrznych urządzeń grzewczych, takich jak kuchenka mikrofalowa lub dmuchawa. 

•  Jeśli Wickedbone zostanie wystawiony na działanie wody lub innego płynu, należy go natychmiast wyjąć i 

umieścić w bezpiecznym i otwartym miejscu. Zachowaj bezpieczną odległość od niego, aż do całkowitego 

wyschnięcia. Nie używać go ponownie i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami oraz zgodnie z rozdziałem 

"Utylizacja i recykling baterii" w niniejszej instrukcji. 

• - Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia lub obrażeń, nie należy próbować zdejmować obudowy urządzenia 

Wickedbone.. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

Wymagania dotyczące środowiska pracy 

OSTRZEŻENIE: 

• Unikać gwałtownych zmian temperatury i wilgotności podczas używania Wickedbone, ponieważ może 

dojść do kondensacji pary wodnej na lub wewnątrz urządzenia. 

• Urządzenie Wickedbone należy trzymać z dala od nadmiernego ciepła i bezpośredniego światła 

słonecznego. 

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa  

INFO: Gdy Wickedbone jest w trybie inteligentnym, można natychmiast zatrzymać ten tryb, stukając ikonę 

Stop, lub wyjść z aplikacji Wickedbone. Gdy połączenie zostanie przerwane, tryb inteligentny również zostanie 

automatycznie zatrzymany 



 

• Nie należy umieszczać ich na lub w urządzeniach grzewczych, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece lub 

grzejniki. 

• Aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznych obwodów urządzenia Wickedbone, nie należy go używać w 

miejscach wilgotnych lub w pobliżu pól magnetycznych. 

•  Nie używać urządzenia Wickedbone w złych warunkach atmosferycznych, w tym podczas deszczu, śniegu, 

oświetlenia, gradu i innych ekstremalnych warunków pogodowych, które mogą spowodować uszkodzenie lub 

zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. 

• Nie używać urządzenia Wickedbone w miejscach niebezpiecznych, narażonych na niebezpieczeństwo lub w 

miejscach publicznych, w których korzystanie z niego jest zabronione, takich jak linie wysokiego napięcia, 

dworce kolejowe, lotniska i pociągi. 

• - Podczas pracy należy trzymać urządzenie Wickedbone z dala od wszystkich wartościowych i delikatnych 

przedmiotów. 

OSTRZEŻENIE: 

Urządzenie Wickedbone ma wbudowaną baterię, której nie można wyjąć. Nie należy podejmować prób 

samodzielnej wymiany baterii, aby uniknąć jej uszkodzenia. Baterie litowo-polimerowe, takie jak bateria 

Wickedbone, są potencjalnie niebezpieczne. Niezapoznanie się z tymi instrukcjami i nieprzestrzeganie ich może 

spowodować pożar, obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. 

Używanie niezatwierdzonego lub niekompatybilnego zasilacza, ładowarki lub akumulatora może spowodować 

pożar, wybuch lub inne zagrożenia. 

Battery Safety Guidelines 

Użytkowanie baterii 

INFO: Używaj Wickedbone na odpowiednich powierzchniach. Chociaż Wickedbone może jeździć po różnych 

powierzchniach, najlepiej sprawdza się na gładkich, płaskich i twardych powierzchniach (takich jak dywany, 

podłogi drewniane z płytek i beton) 

•  Jeśli bateria zapali się, nie używaj wody do jej ugaszenia. Pożar baterii litowej należy gasić za pomocą piasku 

lub gaśnicy proszkowej. 

•  Nie należy dopuszczać do kontaktu baterii z płynami lub elementami żrącymi. Nie należy używać baterii w 

deszczu lub w pobliżu źródeł wilgoci. Jakikolwiek kontakt z wodą może spowodować pożar, wyciek z baterii lub 

eksplozję. 

•  W przypadku wycieku z akumulatora nie należy dopuścić do kontaktu wyciekającego materiału z gołą skórą 

lub oczami. Jeśli ciecz z akumulatora dostanie się na skórę lub do oczu, należy przemywać dotknięte miejsce 

wodą przez co najmniej 1 5 minut, a następnie natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. 

•  Nie należy demontować, przebijać, ściskać ani zwierać baterii. 

• Nie wolno upuszczać baterii, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie i uniemożliwić ich używanie lub 

ładowanie. 

•  W przypadku jakichkolwiek widocznych nieprawidłowości, takich jak wyciek z baterii, należy natychmiast 

zaprzestać jej używania. 



 

Ładowanie baterii 

• Przed ładowaniem należy upewnić się, że port ładowania Micro USB nie jest zablokowany (np. włosami, 

włóknami ubrania, wodą, olejem, piaskiem, ziemią itp.) 

• Ładowanie baterii poza tym zakresem temperatur od 0° do 40° C może spowodować wydłużenie czasu 

ładowania, pożar, uszkodzenie baterii lub eksplozję. 

• - Nie należy pozostawiać ładowanej baterii bez nadzoru w razie nieoczekiwanego wypadku. Jeśli ładowana 

bateria wydaje się puchnąć lub zaczyna dymić, należy natychmiast przerwać ładowanie. Ostrożnie odłączyć 

Wickedbone od kabla USB do ładowania i umieścić baterię w bezpiecznym i otwartym miejscu. Obserwować ją 

do momentu ostygnięcia. 

• - Podczas ładowania należy trzymać baterię z dala od wszelkich materiałów łatwopalnych i palnych. 

• - Jeśli poziom naładowania baterii jest niski, należy ją jak najszybciej naładować. 

•  Nie należy wystawiać baterii na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy okres czasu, ani 

na działanie grzejnika, ognia lub innego źródła ciepła. 

• Baterie powinny być używane wyłącznie w temperaturach od 0° do 40° C . Używanie baterii w temperaturach 

wyższych niż 40° C może spowodować pożar lub wybuch. Używanie baterii w temperaturach poniżej 0° C 

znacznie skraca ich żywotność. Jeśli temperatura baterii wykracza poza wyznaczony zakres, baterie nie będą 

prawidłowo zasilane i mogą powodować nieprawidłowe działanie Wickedbone. 

Przechowywanie  i transport baterii 

•  Baterie litowo-polimerowe są wrażliwe na temperaturę. Należy przestrzegać odpowiednich zakresów 

temperatur podczas używania i przechowywania baterii dla własnego bezpieczeństwa i maksymalnej wydajności 

baterii. 

•  Nie należy pozostawiać ani przechowywać urządzenia Wickedbone w samochodzie lub innym pojeździe w 

ciepłym klimacie, ponieważ temperatura wewnątrz pojazdu może szybko wzrosnąć powyżej odpowiedniego 

zakresu przechowywania. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować pożar, obrażenia ciała lub 

uszkodzenie mienia. 

•  Akumulator należy przechowywać z dala od wilgotnego, piaszczystego lub zakurzonego otoczenia. 

•  Podczas przechowywania lub transportu akumulatora nie należy trzymać go w pobliżu metalowych 

przedmiotów. 

•  Odpowiedni zakres temperatur do przechowywania i transportu baterii Wickedbone wynosi od 22° do 28° C.  

•  Nie należy przechowywać akumulatora w środowisku o temperaturze powyżej 40° C. 

• - W przypadku długotrwałego przechowywania (ponad 3 miesiące), należy ładować baterię co najmniej raz na 

dwa miesiące, aby utrzymać jej żywotność. Temperatura przechowywania powinna być utrzymywana w zakresie 

od 0° do 30° C.  

•  Nie należy transportować uszkodzonych akumulatorów.. 



 

Utylizacja i recykling baterii 

• Baterie należy utylizować w pojemnikach przeznaczonych do recyklingu baterii lub w odpowiednich centrach 

recyklingu. Podczas utylizacji baterii należy przestrzegać lokalnych przepisów ochrony środowiska. 

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia bólów głowy, zaciemnienia, drgawek i zmęczenia oczu, należy unikać 

długotrwałego korzystania z urządzenia, trzymać kontroler urządzenia inteligentnego w pewnej odległości od 

oczu, korzystać z urządzenia Wickedbone w dobrze oświetlonym pomieszczeniu i robić częste przerwy. 

Podczas wykonywania powtarzających się czynności, takich jak granie w gry na kontrolerze urządzenia 

inteligentnego, użytkownik może odczuwać sporadyczny dyskomfort w dłoniach, ramionach, barkach, szyi lub 

innych częściach ciała. Unikaj nadmiernego grania. Zaleca się, aby rodzice monitorowali swoje dzieci pod 

kątem odpowiedniej zabawy. Należy robić częste przerwy, a w przypadku wystąpienia dolegliwości w trakcie 

lub po zakończeniu korzystania z urządzenia należy przerwać korzystanie z niego i skontaktować się z 

lekarzem. 

Utrzymanie i pielęgnacja 

Wickedbone nie jest zaprojektowany jako wodoodporny, nie wkładaj go do wody ani nie płucz. Możesz zdjąć 

opony zgodnie z kierunkiem strzałki w celu ich wyczyszczenia lub wymiany: 

 

Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy zaprzestać używania tego produktu i odłączyć 

wszystkie połączenia lub kable z innymi urządzeniami. 

INFO: Należy okresowo sprawdzać kości Wickedbone pod kątem potencjalnych zagrożeń, takich jak 

pęknięte, uszkodzone lub w inny sposób zepsute części. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia lub zranienia, nie 

należy podejmować prób samodzielnego serwisowania kości Wickedbone; wszelkie pytania dotyczące 

nierutynowych czynności serwisowych należy kierować do naszego serwisu posprzedażowego. W przypadku 

takiego uszkodzenia nie należy używać urządzenia Wickedbone do czasu jego wymiany lub naprawy. Patrz 

rozdział Informacje posprzedażowe w niniejszej instrukcji 

Kwestie zdrowotne 



 

Użyj aplikacji Wickedbone, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe urządzenia Wickedbone. Zaktualizuj 

oprogramowanie sprzętowe do najnowszej wersji, aby zapewnić bezpieczeństwo i najlepsze wrażenia z 

użytkowania. 

Proszę zaktualizować oprogramowanie sprzętowe zgodnie z poniższymi krokami: 

1.  Uzyskać wersję oprogramowania sprzętowego Wickedbone, podłączając urządzenie mobilne do 

Wickedbone. 

2.  Jeśli wersja oprogramowania Twojego Wickedbone nie jest najnowsza, aplikacja Wickedbone 

zaktualizuje go automatycznie. 

3.  Podczas procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego wskaźnik LED będzie migał na żółto, nie 

należy zamykać aplikacji Wickedbone podczas tego procesu. 

4.  Po pomyślnym zaktualizowaniu, urządzenie mobilne automatycznie połączy się ponownie z Wickedbone, 

a wskaźnik LED będzie świecił na niebiesko. 

INFO: Proszę sprawdzić, czy oprogramowanie sprzętowe Wickedbone zostało zaktualizowane do najnowszej 

wersji. Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy upewnić się, że bateria urządzenia Wickedbone 

jest naładowana w co najmniej 50%. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego można 

sprawdzić, czy aktualizacja przebiegła pomyślnie, sprawdzając numer wersji zaktualizowanego oprogramowania 

sprzętowego. Aby to zrobić, przejdź do "Wickedbone App" -> "Settings" -> "About" 

Aktualizowanie oprogramowania 



  

Załącznik 

Specyfikacja 

Waga: 500 gram (z baterią) 

Wymiary: 151.5 x 64 x 64 mm  

Połączenie bezprzewodowe: BT 4.0, 2.4 GHz 

Pojemność baterii: 500 mAh 

Typ baterii: Li-Polymer 

Wejście: DC 5V = 1A Max. 

Temperatura użytkowania: 0° to 40° C  

Maksymalna szybkość: 4 m/s 

Sugerowana odległość sterowania: Do  20 m  

Kompatybilność: iOS 9.0 (lub nowszy) lub Android 4.4 (lub nowszy) 


