
 

 

Възраст: 12+ 

 

4CH2.4C КВАДРОКОПТЕР С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 

 

Ръководство за 
употреба 

 

  Главни характеристики 
• 4-осна структура, която прави квадрокоптера по-гъвкав и бърз по време на полети. 

Дронът е вятъроустойчив и може да се пилотира както на открито, така и в 

затворени пространства. 

• Вграден 6-осен жироскоп го държи стабилизиран във въздуха. 

• Лесен за сглобяване и удобен за поддръжка. 

• С функция за 3D завъртане на 360
о
 и излитане след хвърляне 

• Добавен Безглав (Headless) режим; снимки в реално време посредством Wi-Fi D
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Съвети за безопасност 

1. Моля поставяйте малките части на дрона на недостъпни за деца места. 

2. Управлението на дрона е прецизно. При първия си полет, моля използвайте 

контролните стикове внимателно и бавно, за да избегнете сблъсъци поради 

твърде бързо излитане. 

3. След полет, изключете дистанционното управление и след това изключете дрона. 

4. Дръжте батериите на умерена температура (не поставяйте близо до огън или 

уреди за отопление). 

5. Дръжте дрона на поне 2-3 метра разстояние от вас и други хора, за да избегнете 

злополуки. 

6. Ако дете управлява дрона, то задължително трябва да е под надзор на по-

възрастен. Дронът трябва да е постоянно в полезрението на пилота. 

7. При поставянето или сменянето на батериите обърнете внимание на 

полярността. Не комбинирайте използвани с нови батерии, както и батерии от 

различен вид. 

8. Ако няма да използвате устройството дълго време е препоръчително да извадите 

батериите от дистанционното управление. 

9. Внимавайте да не окъсите полюсите. 

Поддръжка 

1. Използвайте чист мек плат при почистването на дрона. 

2. Не поставяйте дрона под директна слънчева светлина. 

3. Не потапяйте във вода. 

4. Моля проверявайте редовно дали компонентите са в добро състояние. Ако има следи 

от някаква повреда не използвайте устройството, докато не бъде ремонтирано. 

В комплекта 

 

1. Квадрокоптер   

2. Отвертка 

3. 2.4G Дистанционно управление                         

4. Шаси  

5. USB захранващ кабел     

6. WIFI Камера  

7. Наръчник  

8. Винтове 

9. Протектори за перките  

10. Перки 

11. Стойка за телефон 
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Дистанционно управление 
Въведение: 

Бутон за 

корекция за 

летене нагоре и 

надолу 

Бутон за корекция 

за летене настрани 

Бутон за корекция 

за летене 

настрани 

Бутон вкл./изкл. 

Ляв стик 
Десен стик 

Антена 
Индикатор 

Бутон за 

включване на 

Безглав (Headless) 

режим 

3D 
завъртане 

 

Капаче за батерии 

4 X AA(LR06) 

1.5V Батерии 

Поставяне на батериите: Махнете капачето за батерии на дистанционното 

управление и поставете 4 №5 алкални батерии спрямо показаната полярност. 

1. Обърнете внимание на полярността на 

батериите при поставянето им и не 

комбинирайте използвани с нови батерии. 
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Монтиране на крака (шаси), протектори за перките и перки 

 

 

Фиг. 1 Фиг. 2 Фиг. 3 

1.  Поставете краката в долната част на дрона както е показано на Фиг. (1). 
2.  Монтирайте протекторите за перки на всеки ъгъл на корпуса и ги затегнете 

както е показано на Фиг. (2-3). 

Монтиране на компонентите за Wi-Fi камерата 

Монтиране на стойката за мобилно устройство 

 

Фиг. 1          Фиг. 2 

 

Фиг. 3 

1. Поставете стойката за мобилно устройство върху антената на дистанционното (1) 
2. Натиснете пружината, за да регулирате захвата. (2) 
3. Извадете стойката за мобилно устройство като внимавате да не повредите 

дистанционното управление. (3) 

WIFI софтуерно изтегляне и инсталиране 

Инсталация 

За мобилни устройства с Android, моля изтеглете от www.symatoys.com или 
сканирайте кода (в края на този наръчник) и изтеглете SYMA FPV. 
За iPhone iOS, моля изтеглете от APP STORE или сканирайте кода (в края на 
този наръчник) и изтеглете SYMA FPV. 

Напомняне: Кодът също така се намира и върху кутията, в която се 
намира дронът 
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2. Описание за свързване 

Когато стартирате дрона, индикатора (диод) за FPV камерата свети в 

зелено. Червеният диод примигва бавно след 20 секунди, за да включите 

мобилното устройство. Влезте в настройките на моб. устройство, отворете 

WIFI, потърсете “FPV WIFI ****’’, свържете се и излезте от настройките. 

Стартирайте SYMA FPV, натиснете “START” бутона и ще влезете в 

контролния интерфейс. Ще се появи картина на екрана. Ако иконката за 

WiFi сигнал е пълна значи има добра връзка между дрона и моб. 

устройство. 

 

1. Стартирайте 2.Натиснете “START” 3. Излиза изображение 

SYMA FPV. бутона.                        върху екрана. 

3. Описание на иконките 

1.  Връщане 

2.  WIFI сигнал 

3.  Проверка на снимки и видео 

4.  Запис 

5.  Снимка 

6.  Време 

4. Кадри в реално време 

Снимки и видео: Натиснете иконката за снимка или запис, за да 

уловите желаните кадри (файловете могат да бъдат разгледани 

в папка “photo и video”.) 

 

Режими и инструкции 

 

Дистанционното има 2 режима на работа: режим 1 
и режим 2 според предпочитанията на клиента. С 
задържането на бутон B надясно и пускане на 
дистанционното сменяте режимите. 
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Режим 1 

Операционни посоки 

Издигане и спускане Напред и назад 

  

Натиснете левия стик нагоре или 

надолу, за да се издигнете или 

да се спуснете. 

Завъртане наляво и надясно 

Натиснете десния стик нагоре или 

надолу, за да летите напред или 

назад. 

Странично летене 

 

Натиснете левия стик наляво или             Натисните десния стик наляво или 

надясно, за да завъртите дрона.               надясно, за да летите в респективната страна. 

Корекции 

 

Странични корекции 
 

Корекции на завоите 

  

 

When the quadcopter 

keeps flying forward / 

backward, youcan correct it 

by pressing fine-tuning 

button down / up. 

When the quadcopter 

keeps flying to left / right 

side, youcan correct it by 

pressing the Fine-tuning 

button right / left. 

When the quadcopter 

keeps rotating to left / 

right, you can correct it 

by pressing the fine- 

tuning button right / left. 
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Режим 2 

Операционни посоки 

Издигане и спускане 

 

Напред и назад 

 

Натиснете левия стик нагоре или 

надолу, за да се издигнете или 

да се спуснете. 

Завъртане наляво и надясно 

Натиснете десния стик нагоре или 

надолу, за да летите напред или 

назад. 

Странично летене 

 
 

Натиснете десния стик наляво или 

надясно, за да завъртите дрона. 

Корекции 

Натиснете левия стик наляво или 

надясно, за да летите в 

респективната посока 

Корекция напред/назад Странична корекция Корекция на завоите 

When the quadcopter 

keeps flying forward / 

backward, youcan correct it 

by pressing fine-tuning 

button down / up. 

When the quadcopter 

keeps flying to left / right 

side, youcan correct it by 

pressing the Fine-tuning 

button right / left. 

When the quadcopter 

keeps rotating to left / 

right, you can correct it 

by pressing the fine- 

tuning button right / left. 
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Подготовка за полет 

1. Натиснете бутона 

за вкл./изкл. нагоре. 

2. Отворете капака за 

батериите и 

свържете конектора 

за батерии с 

приемника 

3. Затворете капака на 

дрона след което 

включете дрона от 

бутона за включване. 

4. Дайте левия стик в най-горна позиция и после 

върнете обратно в най-ниската. 

Ще се чуе ясна индикация от дистанционното, това 

означава, че квадрокоптерът е влязъл в готово за 

полет състояние. 

Функции 

1. Ниско ниво на заряд: 
Когато четирите диода в долната част на 

дрона започнат да мигат, това означава, че 

батерията му пада. Моля върнете дрона 

обратно при вас. 

 

2. Защита от претоварване: 
Ако перките продължават да работят след 

като сте ударили дрона ще се включи 

защитата от претоварване. 

 

 

-7- 

 

D
R

O
N

ES
.B

G



 

3. Функция за хоризонтална корекция: 

Поставете квадрокоптера в хоризонтална позиция 

и натиснете двата стика на дистанционното в най-

долния десен ъгъл за около 2-3 секунди. Диодите 

ще започват да премигват бързо. След 2-3 

секунди диодите ще засветят нормално, което 

означава, че дронът успешно се е рестартирал.  

 

4. 3D обръщания: 

Когато свикнете да управлявате дрона, можете да 

правите интересни трикове! Уверете се, че 

дронът е на поне 3м височина, натиснете бутона 

за 3D завъртания от задната, дясна страна на 

дистанционното и натиснете десния стик (във 

всяка посока), за да се завърти дрона. 

 

Съвет: Обръщания се препоръчват, когато 

батерията е напълно заредена. 
 

5. Инструкции за излитане след хвърляне: 

Благодарение на 6-осния жироскоп можете да 

хвърлите квадрокоптера във въздуха и при 

натискане на десния стик нагоре той автоматично 

ще изчисли височината и ще зависне във въздуха. 

6. Безглав (Headless) режим: 

1. Въведение 

 

 

1. Включете дистанционното управление. 
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2. След като пуснете дрона го поставете с 

предницата напред(в посоката в която гледате). 

 

3. Натиснете левия стик в най-горна позиция и 

после го върнете в най-долна. 

Когато чуете индикацията, това означава, че 

посоката за „напред“ и честотата са зададени. 

2. Превключване между Безглав (Headless) режим и обикновения режим 

1. След задаване на честотата дронът по 

подразбиране е в обикновен режим. Диодите ще 

светят продължително, без да премигват. След като 

натиснете бутона за Безглав режим в горния ляв 

ъгъл и задържите за 2 секунди, дистанционното ще 

подаде звукова индикация, което означава, че сте 

включили Безглав режима. След като повторно 

натиснете за 2 секунди бутона, дронът се връща в 

обикновен режим.(В Безглав режим диодите ще 

премигнат веднъж.) 

 

2. В Безглав (Headless) режим не е необходимо 

пилотът да знае дронът в коя посока сочи. Дронът 

се движи спрямо командите от съответните 

контролни стикове. 

 

3. Корекция на посоката за 
„напред“ 

1. Ако ударите дрона е възможно да изгуби 

определената от вас посока за „напред“, трябва отново 

да я зададете, дръпнете двата контролни стика в най-

долния ляв ъгъл. Когато диодите започнат да 

примигват бавно (в период от 3 секунди), задаването 

на посока е готово. 
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Смяна на батериите 

1. Изключете дрона и отворете капачето за 

батерии. 

2. Издърпайте кабела на батерията от 
захранващия порт. 

3. За да заредите батерията свържете 

батерията с компютър посредством USB 

кабела, който е в кутията. 

Диода на USB кабела ще свети, докато батерията се 

зарежда, и ще се изключи, когато зареждането е 

приключило. 

Внимание: 

Преди да изключите компютъра, в който се 

зарежда батерията, извадете USB кабела. Вземете 

капачето за батерии и го сложете обратно на дрона. 

3. Свържете кабела на батерията със 

захранващия порт. 

Зареждане: около 130 минути — Времетраене на полет: около 7 минути! 

По време на зареждане: 

1. Оставете продукта на сухо място и го дръжте далеч от уреди за отопление. 

2.  Батериите трябва да са извадени от дрона по време на зареждане. 

Процедурата за зареждане на батериите трябва да се изпълнява от 

възрастен. 

3.  След полет, изчакайте батерията да се охлади преди да я зареждате отново, 

тъй като може да се надуе повреме на зареждането. 

4.  Моля използвайте само оригиналния USB кабел за зареждане. Ако с 

времето батерията се надуе или дава признаци за други проблеми я сменете 

незабавно 

5.  Батерията се разрежда автоматично ако не е използвана дълго време. 
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Монтиране на камерата 

Демонтиране: 

1.  Издърпайте захранващия кабел 

както е показано на Фиг. (1). 

2.  Задръжте бутона за заключване от 

долната страна на дрона и 

издърпайте камерата  внимателно. 

Монтиране: 

1.  Поставете камерата както е 

показано на Фиг. (1). 

2.  Свържете кабела на камерата със 

захранващия порт на дрона както е 

показано на Фиг. (2). 

Фиг. 1 Фиг. 2 

Фиг. 1 Фиг. 2 

Подрръжка 

Проблем Причини Решение 

Дронът не реагира 

на команди 

1.  Дронът е влязъл в режим за ниско ниво 

на заряд. 
2.     2. Ниско ниво на батериите на                   

дистанционното управление. 
3. Няма връзка между дистанционното и 

дрона. 

1. Заредете дрона. 
 

 
2. Сменете батериите на дистанционното. 
 

3. Рестартирайте връзката между двете 

устройства. 
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Резервни части 

Няколко алтернативни аксесоари. Всяка част е маркирана, за да ви 

осигури спокойствие, че частите са оригинални.  

X5SW-01A Корпус 

(бял)  

 

X5SW-02B 

Перки (черни/бели) 

X5SW-04 Протектори 

 

X5SW-06B 

Мотор B 

 

X5SW-09 

Батерия 

 

X5SW-12 Камера 

(черна) 

X5SW-01B Корпус 

(черен) 

X5SW-03A Крака (шаси) 

(бели) 

 

   X5SW-05 

Капачки за диоди 

 

X5SW-07 Диоди 

монтирани  

 

X5SW-10 

USB 

 

X5SW-13 

Дистанционно 
управление 

X5SW-02A Перки (черни/бели) 

 

X5SW-03B Крака (шаси) 

(черни) 

 

X5SW-06A 

Мотор А 

X5SW-08 Платка 

приемник 

 

X5SW-11 Камера 

(бяла) 

 

X5SW-14 Стойка за мобилно 

устройство 
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Код Описание Количе
ство Код Описание Количест

во Код Описание Количест
во 

01 
Горно тяло 

1 
07 Мотор А 2 13 Gear 4 

02 
Долно тяло 

1 08 
Мотор B 

2 
14 WIFI камера 

1 

03 Перки A 2 09 Платка 1 15 Крака (шаси) 4 

04 Перки B 
2 10 

Капачки за диоди 4 
   

05 Протектори 4 11 Light boards 4 
   

06 Капаче за 
батерии 1 12 Батерия 1 
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Параметри 

I
1
 

 

E 
E 
ю 
c
n 

315mm 

Дължина: 315mm         

Широчина: 315mm        

Височина: 105mm 

Батерия: 3.7V/500mAh 

QR Код за Android 

софтуер 

QR Код за iOS 

софтуер 

 

315mm 
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