
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Моля прочетете упътването за 
употреба преди първият полет 

1. IИнструкции 2. Зареждане на батерията 

1.1 Части и компоненти на дрона Вкарайте куплунга на батерията в куплунга на зарядното, след което вкарайте зарядното в 
USB на компютър/лаптоп или зарядно на телефон.Когато червения индикатор на зарядното 
светне значи батерията е заредена.Напрежението на компютъра или зарядното за 
телефона трабва да е +5+0.5V. 

Дрон Eachine/JJRC H8 Mini Предпазители 

Перки 

Шаси/Рамка 

1.1 Функции на дистанционното 

Вкл./Изкл. 

3D Маневри 

Напред/назад и 
наляво/надясно 
 
Финни настр. За 
наляво надясно 

3.1 Стартиране на дрона 
Процедурата за стартиране е както следва: 
 
3.1.1 Първо вкарайте буксата на батерията в буксата на дрона и го поставете на равна 
повърхност ( Диодите на дрона ще започнат да мигат бързо). 
 
3.1.2 След това включете дистанционното и дайте левия стик максимално гагоре, след това 
максимално надоло. След тази процедура диодите на дрона ще светнат постоянно и като 
започнете да подавате газ перките на дрона ще започнат да се въртят и дрона да се издигне. 

   В Н И М А Н И Е  
3.Контрол 

• Моля прочетете упътването ВНИМАТЕЛНО преди употреба. 

• Съхранявайте малките и опасни части в кутии далече от деца. 

• Не оставяйте батериите без надзор при зареждане. Ако батерията или зарядното не са изправни 

може батерията да загрее. 

• Не хвърляйте батериите в огън и не ги нагрявайте защото може да се самозапалят. 

• Дръжте дрона на безопасно разстояние от себе си и околните. 

• Не преправяйте или ремонтирайте дрона, освен ако не знаете наистина какво правите. 

1.3 Поставяне на батериите на дистанционното 
1.3.1 Махнете капака на дистанционното. 
1.3.2 Сложете 3 ААА батерии. 
1.3.3 Поставете обратно капака. 

Забележка: движете стиковете максимално бавно за да свикнете с управлението 
Имайте предвид че трябва да поддържате височината на дрона постоянно, затова 
трябва плавно да местите стика на газта. 
Ляв стик 

 

Плъзгането на левия стик 
напред/назад контролира газта( 
дрона се издига и смъква вертикално) 

Плъзгането на левия стик наляво 
и надясно завърта дрона наляво 
или надясно по остта му. 

Бутон за 
връщане(Нати

скане за 
активиране) 

 
Контролиране 
на височината 

Скоростен 
режим 

 
Финна 

настройка 
нагоре/надоло 

 

Излитане 
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Чрез плъзгането на десния стик 
напред/назад движите дрона 
напред/назад 

3.3 Финната настройка на дрона служи за по-прецизна и 

финна настройка за движението на дрона в съответната 

посока. 

 

 

 

4. Настройка на чувствителността 

Десен стик 

Два режима са налични: бавен(40%)- бърз (100%). 

При настискане на бутона скоростен режим веднъж: 

Натиснете бутона и ще чуете звук „ДИ“ което означава че дрона е в бавен режим. 

(чувствителност:40%) 

Натиснете бутона и ще чуете звук „ДИ,ДИ“ което означава че дрона е в бърз 

(чувствителност: 100%) 

 

4.1 3D флипове и 
превъртания 

  Дрона може да изпълнява 3D флипове за по-забавно преживяване. 
За да се получат както трябва флиповете е необходимо дрона да е на поне 3-4 метра 
височина от земята, защото при изпълнението на преобръщането дрона губи височина. 

4.2 Флип наляво: 

Натиснете десния стик навътре 
след което дайте същия стик 
наляво и го върнете. 

4.3 Флип надясно:   
Натиснете десния стик навътре 
след което дайте същия стик 
надясно и го върнете. 

 

4. Флип напред: 

Натиснете десния стик навътре 
след което дайте същия стик 
напред и го върнете 

4.5 Флип назад: 

Натиснете десния стик навътре 

след което дайте същия стик 

назад и го върнете 

5. Поставяне на перките 

Поставяне и махане на перките 

Перките са маркирани с знак „А“ и „В“. Перките с знак „А“ се поставят отпред-

отляво и отзад-отдясно(по диагонал). Перките от тип „В“ се поставят отпред 

отдясно и отзад-отляво(по диагонал). Ако не се поставят правилно дрона няма 

да може да излети. Махането на преките става с издърпване нагоре, а 

поставянето с натискане на перката надоло. 

 

6. Безглав режим и прибиране вкъщи ____________________________  
По време на полет като натиснете бутона за безглав режим ще заключите посоката на 

дрона по начина по който е излетял. Когато претите дрона надалеч така че невиждате къде 

му е предницата, пускате безглавия режим и давате стика за назад и дрона трябва да се 

прибере към точката на излитане. Ако искате да излезете от безглавия режим натиснете 

бутона отново. 

За активиране на функцията Автоматично връщане натиснете бутона и дрона ще тръгне 

назад към точката на излитане. Вие си запазвате контрола наляво/надясно. Ако искате да 

прекратите автоматичното прибиране дайте десния стик напред и дрона ще спре. 

 

Забележка: Използвайте функциите само на открито и широко място 

 

7. Калибриране на дрона 

 

Калибриране на дрона 
(Прави се на равна 

повърхност) 

8. Често задавани въпроси 

Зануляване на посоката и финните 
настройки които сте направили. 

1. Перките не се въртят или дрона няма мощност 

Отговор: (1) Батерията трябва да се презареди; (2) Дрона трябва да се калибрира 

 

2.Дрона вибрира много и не лети 

 Проверете перките дали са в добро състояние и дали са поставени както 

трябва. 

3.Перките се въртят но дрона не излита 

Проветере дали са сложени правилно перките.  

4.Един от моторите не се върти 
Отговор: 
(1) Повреден мотор 
(2) Нужно е калибриране на дрона 
(3) Има повреда по централната платка на дрона 
5.След калибриране дрона пак лети в дадена посока 
Отговор: 
Спрямо посоката в която лети поставете дрона под лек ъгъл наклонен в обратната посока и 
го калибрирайте. Това може да реши проблема. 

 

Чрез плъзгането на десни стик 
наляво/надясно движите дрона 
наляво/надясно.  
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