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1. Важно 

•Този продукт не е играчка и трябва да се използва с умисъл. 

Моля прочетете внимателно упътването. Не се опитвайте да разглабяте или ремонтирате дрона сами, освен 

ако не знаете какво правите. Управлението на дрона изисква практика за да го усвоите добре. SAFETY 

NOTES  

За предпочитане е да летите на отрито и далеч от хора и деца, за да не ги нараните. Винаги слагайте 
предпазителите на перките и летете с напълно заредена батерия. 

Дронът е подходящ за летене както на открито така и на закрито. Издръжлив на лек вятър. 
Винаги летете на безопасна дистанция от хора и предмети. Летете отговорно за да не 
нараните някой или нещо. Летете далеч от далекопроводи стълбове или жилищни сгради.  

 

Продукра е подходящ за деца над 14 годишна възраст. За по-малките задължително да се лети 
под надзора на възрастен човек. 

 

2.Части надрона  
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Мотор 

перки 

Протектори 

Корпус 
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2. Инструкции за дистанционното  

0 DO NOT DISASSEMBLE 

2.4G Антена 

3D флип  /  Авто 
връщане 

Финна настройка за 

напред/назад 

Движение Напред/Назад и 

Наляво/Надясно 

Финна настройка за 

наляво/надясно 

 
Снимка 

Видео 

Контрол на LED 

светлините / Безглав 

режим 

Индикатор 
Вкл/Изкл 

Бърз/бавен 

режим 

Издигане / Спускане и 

въртене Наляво / Надясно 

Финна настройка за въртене 

по оста 

Бутон за включване 

3. Поставяне на батериите  

 

2 

Развийте винта и 

отворете капака 

Поставете 4хАА батерии и 

сложете капака и завийте 

винчето 

Капак 

Стъпка 1 Стъпка 2 
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4. Зареждане на батерията  

Изполвайте зарядното което е в комплекта! 

/|\WARNING 

Моля свържете батерията и зарядното както е 

показано на снимката. 

При зареждане батерията не трябва да остава 

Без надзор. Зареждайте само на стайна 

температура и не излагайте батерията на 

пряка слънчева светлина! 

LED Indicator 

5. Сдвояване на дрона с дистанционното  

Стъпка 1 

ПОставете батерията в дрона и свържете 

буксите. След това поставете дрона на равна повърхност и го 

пуснете от копчето отстрани. 

 

 

/f\CAUTION 

Стика за газта в 

най ниско 
положение 

Стъпка 1 

Дайте стика на газта в най ниско положение 

след това включете дистанционното и 

изчакайте докато диодите на дрона светнат 

постоянно. 

Включване/Изключване 

 

Стъпка 3 

Извадете батерията от дрона след като 

приключите с летенето. 

Литиево 
полимерна 
батерия 

3 

DRONES.B
G



 

6. Функции на дистанционното  

Включване / Изключване 

Угасете дистанционното и ако няма да го 

използвате дълго време извадете батериите 

от него. 

Стъпка 4 

Преди първия полет моля да се запознаете с функциите и бутоните на дистанционното.  
1.  Като начало излезте навън и поставете задницата на дрона да гледа към Вас.  
2.  Вдигнете дрона на около 3 метра височина и пробвайте бавно всяка една команда 

докато свикнете с управлението 
3.  Имайте предвид че когато предницата на дрона се завърти към Вас посоките(ляво 

и дясно) на дрона се разменят. 

 

 

 

Когато дрона не лети както трябва, не е стабилен или захожда в някоя 

посока сам, означава че трябва да се калибириа. Калибрирането става чрез 

поставяне на дрона на равна повърхност. Стика за газта се плъзка от долно 

ляво към долно дясно положение докато държите десния стик в долно 

дясно положение. Диодите на дрона ще започнат да мигат и дрона ще се 

калибрира, след което ще светнат постоянно, което означава че дрона е 

готов за полет. 
 

4 

Наляво 

/Надясно 

Напред/ 

назад 

Показно Режим Показно Режим 

Наля

во 

Надя

сно 

Газ 

Завърта

не по 

оста 

Издигане 

Спускане 

Наза

д 

Напр

ед 

Наля

во 

Наля

во 

Надя

сно 

КАЛИБРИРАНЕ НА ДРОНА 
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7. Списък с частите  

 

  

NO  Име  Брой  

1 4 Горен капак 1 

2 4 Долен капак 1 

3 Литиева батерия 1 

4 A Перки 2 

5 B Перки 2 

6 Протектори 1 
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