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Сглабяне на дистанционното 

Отворете капака на гърба на дистанционното и поставете 
4хАА батерии след което го затворете.  Поставете монитора 
на дистанционното  и го заредете. 

Сглабяне на дрона 

1: Поставете краката на дрона за по-добра стабилност при 
кацане и излитане 

2:Поставете протекторите на перките като ги завиете с 
отвертката както е показано на снимката. 

  

Зареждане на батерията 

ВИНАГИ ЗАРЕЖДАЙТЕ БАТЕРИЯТА САМО С 
ОРИГИНАЛНОТО ЗАРЯДНО! 

Включете батерията в зарядното посредством черната 
букса след което индикатора на адаптера ще светне в 
зелено. Пъхнете го в мрежата 220В и диодния индикатор 
ще светне в червено което означава че батерията се 
зарежда. След като се зареди напълно батерията 
индикатора ще светне отново в зелено. Батерията е готова 
за полет. При изтощаване на батерията по време на полет 
диодната индикация на дрона ще започне да мига което 
означава че батерията е изтощена и трябва да приземите 
дрона и да включите батеряита да се зарежда. 
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Подготовка преди излитане  

1.  Не летете в сняг, дъжд, вятър, близо до хора, животни и 
сгради! . 
2.  Вкарайте батерията в дрона като свържете буксите. Пуснете 

дрона от бутона ON/OFF и го поставете на равна повърхност.  
3.  Включете дистанционното, след което дайте левия стик в 

максимално долно положение след което в максимално горно и го 
върнете пак. Диодите на дрона след тази процедура ще спрат да 
мига и ще светнат постоянно. Дрона е готов за полет.  

4. Винаги летете с напълно заредени батерии на дрон, 
дистанционно и монитор.  

Полет 

Издигане/ 
Спускане Става чрез плъзгане на левия стик нагоре/надоло . 

 

Завъртане Става чрез левия стик наляво/надясно 

 

Напред/Назад  
Става чрез плъзгане на десния стик 

напред/назад 

 

Летене 
настрани Става чрез десния стик наляво/надясно 

 

Финни 

настройки 

наляво/ 

надясно 

Когато дрона сам поема наляво или надясно 
чрез малките копчета под десния стик може да 

го нагласите финно така че да  застане на 
едно място 

 

Финни 

настройки 

за напред/ 

назад 

Когато дрона сам поема напред или назад чрез 
малките копчета отляво на десния стик може 
да го нагласите финно така че да  застане на 

едно място 
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3D превъртания 

 

По време на полет на минимум 3 метра натиснете бутона за 
превъртания след което дайте десния стик в някоя посока и 
дрона ще се превърти. 

Правене на снимки и видео 
 

1 Поставете празна карта с 

памет(2GB,4GB,8GB)празна карта с памет в 

камерата. 

2. С натискане на бутона за снимки дрона ще 

направи еднократна снимка. При натискане на 

бутона за видео, дрона ще започне да прави видео, 

и след повторно натискане ще спре видеото.  

Калибриране на дрона: 
Ако дрона при излитане занася в някоя посока, значи трябва да 
бъде калибриран. 
Калибрирането става след като поставите дрона на равна 
повърхност. 
От дистанционното придвижете двата стика в най-долно ляво 
положение(по диагонал) и ги задръжте докато дрона започне да 
мига. След като спре да мига и светне постоянно дрона е 
калибриран. 
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 1.Антена 

 2.Бутон за включване/изключване на диодите на дрона 

3.Индикация за включено дистанционно 

4.Бутон за включване/ изключване на дистанционното 

5.Бутон за лупинги(превъртания) 

6.Ляв стик(Газ/въртене) 

7.Десен стик(Напред/назад, наляво/надясно) 

8,9,10,11.Бутони за финни настройки 

12.Бутон за видео 

13.Дисплей 

14.Смяна на функции 

15.Бутон за снимане 

16.Смяна на скоростите 

17.Прибиране към дистанционното 
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