
Кратък 
наръчник

О  Headless режим

#  Копче за обръщане

#  Копче за ротация

#  Копче за режим баланс

#  Копче за връщ ане при Headless режим

#  Ново дистанционно с бутони за корекция на полета

б-осна Ж иро система 2.4 GHz 6 Канален 360° Завъртане

Моля прочетете краткия наръчник внимателно преди употреба. 

Моля запазете този наръчник в случай на необходимост.
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1. В КОМПЛЕКТА

Куадрокоптер х 1 Предавател х 1 Кратък наръчник х 1

USB захранващ кабел х 1 Перки А/В :

2. ПРЕДАВАТЕЛ

Моля използваш е само АА 
батерии (2 бр.)

I ________  . -

Carefree 

2.2 Батерии

2.1 Увод
Мултифункционален 
бутон (Натиснете, за 
да инвертирате 
контролите)

Стик за

Копче за вкл./изкл. 
на бързо/бавно Копче за

Стик за посоки
{Напред/назад.
наляво/надяло)

Плъзгач за фини настройки

Бутон за 
вкл./изкл.

настройки 
за напред и назад

Копче за връщане

3. ЗАРЕЖДАНЕ НА
LI-PO БАТЕРИЯТА П ърво свържете USB кабела към компютър или USB зарядно.

Индикацията ще се включи. Свържете батерията към USB кабела.
Диодът ще се изключи, което индицира, че батерията се е заредила. Времето 
за пълно зареждане е около 50 до 60 минути, а лолетното време е около 5 
минути. За всеки случай наблюдавайте оборудването ловремс на 
зареждане.
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4. ОПЕРАЦИОННИ ИНСТРУКЦИИ

4.1 Включване и свързване
4.1.1
1) Сложете батерията на куадрокоптера. Включете куадрокоптера (ще светнат два 
LED индикатора). Сложете куадрокоптера на равна повърхност
2) Включете, контролерът ще индицира чрез звук два пъти и индикаторите ще 
мигнат. Индикаторите на куадрокоптерът също ще мигнат.
3) Приплъзнете левия стик изцяло напред и контролерът ще индицира веднъж. 
Индикаторът на контролера и двата индикатора на куадрокоптера ще мигнат. 
Приплъзнете левия стик изцяло надолу и контролерът пак ще индицира веднъж. 
Индикаторът на контролера и четирите индикатора на куадрокоптера ще засветят. 
Двете устройства вече са свързани.

4.1.2 След като ги свържете раздвижете левия стик, за да стартирате 
летателния апарат.

4.2 Калибриране на жироскопа 
След като сте ги свързали, поставете дрона 
на определено ниво и върнете стика на 
нулево ниво. Натиснете стика за посока 45° 
към левия долен край, за да калибрирате. 
Ако две LED светлини на дрона мигнат, това 
означава, че жироскопът сканира за позиция. 
Ако LED светлините се изключат, това 
означава, че калибрирането е успешно. 
(Снимката отдясно)

Забележка: Преди полет куадрокоптерът трябва да е поставен на равна 
повърхност, за да се калибрира.
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5. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

5.1 Управление

Може да ви отнеме известно време, докато свикнете на този 
куадрокоптер. М оля в началото отделете време, за да се научите. Ако 
куадрокоптерът започне леко да се сниж ава, натиснете леко стика, за 
да нагласите височината  му. НЕ НАТИСКАЙТЕ СТИКА РЯЗКО.

Издигане

Снижаване 
Натиснете левия  стик нагоре или 
надолу, куадрокоптерът ще се издигне 
или ще се снижи. ж Напред

Натиснете десния стик, 
куадрокоптерът ще тръ гне  напред 
или назад.
(Синята светлина е от предната 
страна на дрона)

Десен завой

Л яв завой 
Натиснете левия  стик 
наляво или надясно, 
куадрокоптерът ще се

Л яво  Д ясно 
страни чно  летене

Натиснете десния стик наляво или 
надясно, куадрокоптерът ще тръ гне  
в съответната  посока.

5.2 Корекции
НАСТОЙКИ НА ВСЕКИ БУТОН ЗА КОРЕКЦИЯ

Бавно плъзнете плъзгача за ф ини настойки 
нагоре. Когато д р о н ъ т  е в полет, ако започне да 
се накланя, моля използвайте плъзгача, за да 
норм ализирате полета.

1. Настройки на елеваторния бутон 
Ако носъ т на д ронът, при излитане, 
започне да се накланя:
При наклон напред, плъзнете надолу.
При наклон назад, плъзнете нагоре.

Нагоре

Шт

Ляв полет Десен полет
2. Настройки на алеронния бутон
Ако, при излитане, д р о н ъ т  започне да лети страни чно  наляво/надясно: 
При летене надясно, плъснете  наляво.
При летене наляво, плъснете  надясно.
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6. 360° ОБРЪЩАНИЯ

Натиснете десния стик на предавателя и ще чуете звукова индикация, че 
сте преминали в Advanced режим. Сега преобръщането е позволено.
За да имате добро изпълнение повреме на преобръщането се препоръчва 
куадрокоптерът да е на на поне 1.5м височина.

6.1 Ляво преобръщ ане 
Натиснете десния стик и 
предавателят ще подаде 
звукова индикация. 
Натиснете наляво и 
куадрокоптерът ще се 
преобърне наляво.

6.2 Дясно преобръщане 
Натиснете десния стик и 
предавателят ще подаде 
звукова индикация. 
Натиснете надясно и 
куадрокоптерът ще се 
преобърне надясно.

6.3 Предно преобръщ ане 
Натиснете десния стик и 
предавателят ще подаде 
звукова индикация. 
Натиснете напред и 
куадрокоптерът ще се 
преобърне напред.

6.4 Задно преобръщ ане 
Натиснете десния стик и 
предавателят ще подаде 
звукова индикация. 
Натиснете назад и 
куадрокоптерът ще се 
преобърне  назад.

7. HEADLESS РЕЖИМ
7.1 H ead less режим

Headless режимът опростява полета.
Без значение в коя посока сочи куадрокоптерът, той ще следва напред, 
наляво, надясно и назад според предавателя.
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Стартиране на Headless режим 
След като свържете куадрокоптерът, натиснете левия стик, за да включите Headless 
режима. Можете да го направите повреме на полет или докато дронът е на земята. 
Предавателят ще подаде звукова индикация и диагоналните индикатори на 
куадрокоптерът ще мигнат.

Изключване на Headless режим 
Натиснете десния стик, за да изключите Headless режима. Контролерът ще подаде 
звукова индикация и четирите индикатора на куадрокоптера ще се включат.

Погледнете диаграмата. Докато сте в Headless режим, при команда “ напред 
контролерът ще изпрати куадрокоптерът напред, отдалечен от вас, и обратното 
ще го върне. Няма значение в коя посока сочи носа на дрона.
За да промените позицията, в която дронът да следва насоките, прочетете 
инструкцията по-долу.

7.2 Калибриране на посоката
Сблъсък може да предизвика наклон в грешна 

посока. Поставете куадрокоптерът на равна 
повърхност и натиснете бутонът за корекция.
Предавателят ще подаде звукова индикация и 
индикаторът ще светне. Завъртете десния стик по 
часовниковата стрелка. Два от червените 
индикатора на куадрокоптера ще светнат и мигнат 
диагонално. Индикатора на предавателя също ще 
светне.
Посоката е калибрирана. Носът на куадрокоптерът ще е посока за напред.
Ако дронът е в полет, натиснете левия стик, за да изключите Headless режима, 
нагласете и се уверете, че куадрокоптерът и предавателят са с еднаква предна 
посока, тогава натиснете левия стик, за да стартирате Headless режим. Така и 
посоките са калибрирани.

Предупреждение за ниско ниво на батерията
Когато двата индикатора на куадрокоптерът мигат заедно, това индицира ниско 
ниво на батерията.
Режимът за преобръщане ще се изключи и куадрокоптерът ще премине в 
нормален режим.
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8, ОКОЛНА СРЕДА
I Iр и  Л О Ш И  
метеорологични 
условия 
куадрокоптерът 
няма да избягва 
никакви опасности.

10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
10.1 Предавателя и куадрокоптера не са свързани

Решение: 1) Опитайте се да ги сдвоите отново.
2) Сменете батерията.

10.2 Не можете да се преобърнете
Решение: 1) Преминете в режим за преобръщане.

2) Уверете се, че нивото на батерията е пълно.

10.3 Куадрокоптерът вибрира повреме на полет
Решение: 1) Проверете дали перките са деформирани.

2| Изключете и включете куадрокоптерът.
3 )Калибрирайте наново.

10.4 Дронът не излита
Решение: 1) Уверете се, че сте монтирали съответната перка на съответния мотор.

2) Проверете предпазителите на перките, тъй като може да ги блокират.
3) Уверете се, че нивото на батерията е пълно.

9. МОНТИРАНЕ НА ПЕРКИ
Перките трябва да бъдат монтирани на 
съответните им места А/В перка върху А/В 
място. Уверете се, че перките са чифтни, 
сочещи в една посока, и ги монтирайте 
както на картинката.

Дръжте главата, за да нацепите 
моторната ос и натиснете, за да 
заключите. Внимавайте да не 
повредите или деформирате перките.
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