














Нормално ниво на батерия

Ниво на батерия в моментаНиво на батерия за RTH

Ниско ниво
Критично ниско 

ниво

Ниво на батерия за кацане

Зависване

Зона без Полети

Настояща височина < Височина на излитане

Издигане
(Височина по подразбиране 30м)

Настояща височина ≥ Височина на излитане

Точка на Излитане

Точка на Излитане

Дронът автоматично зависва намясто спрямо забранения за полети 
район, определен от местните закони, например на ръба на летище, и 
приложението ще изобрази съответното известие. Потребителят може да 
използва стиковете за управление, за да навигира дрона извън 
забранената за полети зона, но не и за да навлезе в нея.

Зависване на ръба на Зона без Полети

По време на полет, когато нивото на батерията е достатъчно за RTH 
(Return-to-Home), приложението известява потребителите да навигират 
дрона обратно при себе си, и дронът автоматично ще включи функцията 
за прибиране след 10-секундно отброяване. Когато нивото на батерията е 
достатъчно само за кацане, приложението известява потребителите да 
кацнат колкото се може по-скоро, и дронът автоматично включва 
функцията след 10-секундно отброяване. Когато нивото на батерията 
стигне 10%, дронът ще бъде принуден да кацне.стигне 10%, дронът ще бъде принуден да кацне.

Защита при Ниско Ниво на Батерия

Автоматична защита
Прибиране при загуба на сигнал
Функцията за прибиране при загуба на сигнал се поддържа само в режим 
на GPS. При добър GPS сигнал, нормална работа на компаса и когато 
дронът запише точката на излитане успешно, ако се изгуби безжичния 
сигнал между дрона и дистанционното управление за повече от 2 секунди 
- системата за полетния контрол ще влезе в автоматичен режим и дронът 
ще навигира обратно при точката на излитане. Ако връзката между дрона 
и дистанционното управление се възобнови по време на процеса на 
прибиране, потребителят може да изключи функцията от приложението прибиране, потребителят може да изключи функцията от приложението 
или чрез смяна на режима на полета от дистанционното управление, за 
да накара дрона да зависне в позицията, в която се намира.



Забележка: Потребителите могат да натиснат за кратък период от време 
бутона за автоматично излитане/кацане, за да излязат от интелигентния 
полет.

Автоматично Прибиране

Докато дрона е в полет, потребителят може да плъзне плъзгача за 
автоматично прибиране надясно, за да включи режим на прибиране. 
При разстояние за прибиране по-ниско от 10 метра и височина 
по-ниска от 3 метра, дронът първо се издига до 3 метра височина и се 
връща при точката на излитане; при височина равна на/по-висока от 
3 метра - дронът директно се връща при точката на излитане, на 
стартова височина. При разстояние за прибиране по-високо/равно на 
10 метра и височина по-ниска от 30 метра, дронът първо се издига до 10 метра и височина по-ниска от 30 метра, дронът първо се издига до 
30 метра и се връща при точката на излитане; при височина равна 
на/по-висока от 30 метра - дронът директно се връща при точката на 
излитане на стартова височина. Потребителят може да плъзне 
плъзгача за автоматично прибиране наляво, за да изключи режим на 
прибиране.

Автоматично Кацане
Когато дронът е в условия за Автоматично Кацане, продължителното 
настикане на бутона за автоматично излитане/кацане в продължение на 2 
сеунди, ще го накара да се приземи вертикално.

Интелигентни полети

Автоматично Излитане
Когато дронът е в условия за Автоматично Излитане, продължителното 
натискане на бутона за автоматично излитане/кацане в продължение на 
2 секунди, ще го накара да излети. В GPS режим дронът се издига до 
височина приблизително 4 метра и зависва, чакайки команди от 
контролните стикове. Във VPU режим дронът се издига до височина 
приблизително 1.2 метра и зависва, чакайки команда.

GPS Режим

4м

VPU Режим

1.2м

Височина

Височина ≥ 30м
Разстояние ≥ 30м

Височина < 3м
Разстояние < 10м

Височина ≥ 3м
Разстояние < 10м

Височина ≤ 30м
Разстояние ≥ 10м

30м

3м

Точка на излитане Разстояние
10м



В режим на Заключване, дронът ще зависне на едно място с фиксирана 
върху субекта предна част, заснемайки на 360о при скорост 0м/с. 
Потребителят може да регулира скоростта на полета, за да накара дрона 
да кръжи около субекта на определено разстояние.

Забележка: В режим на Следване потребителите винаги трябва да 
избягват хора, животни и препятствия по маршрута на следването, за 
да обезопасят максимално полета. Потребителите трябва да се 
запознаят и съобразяват с местните закони и регулации при 
използване на функцията. 

Интелигентното Следване се поддържа само в GPS режим. Потребителят 
може да избере Следване, Профил или Заключване в менюто на 
приложението, дронът ще преследва субекта, зададен посредством 
интерфейса на приложението, на определено разстояние.

В режим на Следване, предната част на дрона винаги ще заснема и следва 
субекта в гръб, на определено разстояние.

В режим на Профил, предната част на дрона винаги ще заснема и 
следва субекта в профилна позиция, на определено разстояние.

Интелигентно Следване

Предна част Посока на движение

Предна част

Посока на движение

Посока на движение 
на дрона

Скорост на полет = 0м/с

Скорост на полет ≠ 0м/с

Засичане 360о



Потребителите могат да изберат режима Tap-Fly от приложението. 
Генерира се Tap карта, на която се избира дестинация и се задава 
скорост на полета. Дронът отлита до координатите със зададената 
скорост в права линия. При зададена точка на интерес, предната част 
на дрона ще е заключена върху нея по време на полета.
- Натиснете картата, за да изберете дестинация.
- Сменете на интерфейс за изображение, за да зададете точка на 
интерес.
- Задайте полетна височина и скорост.

Полетната височина и радиус по време на режима могат да бъдат 
регулирани с контролните стикове. Режим 2 на управление за пример: 

Орбита Tap-Fly

Dronie

Потребителят може да избере Dronie режим, който включва Ракета и 
Обратен режим. В режим на Ракета дронът излита нагоре с камера, 
сочеща надолу към субекта, за да заснеме видео. В Обратен режим 
дронът излита назад и нагоре с камера, сочеща към субекта, за да 
заснеме видео. 

- Начертайте с пръст правоъгълник върху точката на интерес.
- Задайте височина и скорост на полета, полетната контролна система - Задайте височина и скорост на полета, полетната контролна система 
автоматично ще генерира приблизително полетно време.
- Дронът автоматично наглася позицията за изпълняване на функцията.
- 3-секундно отброяване до излитане, за да се заснеме видео, след като 
дронът е регулирал необходимите настройки.

Потребителят може да избере режим на Орбита от приложението. При 
зададени централна точка и радуис, дронът ще кръжи около зададената 
централна точка със скорост по подразбиране. Ако е зададена точка на 
интерес, предната част ще се заключи върху нея. 

Централна точка
Точка на интерес

Издигане

Снижаване

Ротация 
(наляво)

Ротация 
(надясно)

Увеличаване 
на радиус

Смаляване 
на радиус

Посока & 
Скорост

Посока & 
Скорост

Ляв Стик Десен Стик

- Централна точка се задава като се отлети до нея.
- Радиус се задава като се отлети на определено разстояние от 
централната точка.
- Задаване на скорсот, посока на полет и предна част. Ако предната част 
на дрона не е заключена върху точка на интерес, потребителите могат 
да зададат такава като начертаят с пръст правоъгълник върху обект.



Забележка: Заключен курс може да се използва във Въздушен режим. Включва се в 
приложението.

Заключен Курс

Потребителят може да избере Заключен Режим в приложението. Дронът 
запазва настоящата посока на полета като предна част. Потребителят 
може да  използва контролните стикове, за да регулира посоката на носа 
и гимбала на дрона, но посоката за напред остава същата.

Максималната скорост на дрона е 1м/с, а максималната скорост на 
ротацията е 60о/с. В режим на Трипод чувствителността на командите е 
значително намалена, за да се осигурят по-стабилни и гладки кадри.

Разстоянието на застопоряването е удължено, а ъгловата скорост на 
ротацията е ограничена, за да се осигурят по-стабилни и гладки кадри.

Потребителят може да избере Спирален Режим в приложението. Задава 
се централна точка и радиус, което ще накара дрона да лети 
спираловидно нагоре, заснемайки видео, създаващо чувство на 
дълбочина на картината.

- Излетете до определени координати, за да зададете централна точка.
- Отдалечете се от централната точка, за да зададете радиус.
- Задайте посока на спиралата и полетно разстояние.
- Функцията бива прекъсната при зададена команда от контролните - Функцията бива прекъсната при зададена команда от контролните 
стикове.

Радиус
Централна 
точка

Потребителят може да избере SAR Режим в приложението. С GPS 
координати в реално време, дронът спомага спасителни мисии. 

Интерфейс на изображението: изобразява координатите на дрона в 
реално време, поддържа дигитално приближаване на картината и 
заснемане на екрана за споделяне в интернет пространството.

Интерфейс на картата: изобразява координатите на дрона в реално Интерфейс на картата: изобразява координатите на дрона в реално 
време в обикновена и сателитна карта, поддържа заснемане на екрана 
за споделяне в интернет пространството.

Режим Трипод

Въздушен Режим

Спирален Режим

SAR Режим

Ракета Обратен 
режим

Вертикален 
полет нагоре

Субект

Полет назад и 
нагоре

Субект

Pitch: -90o 0o < Pitch < 90o



Нагоре
Надолу

Ротация наляво
Ротация надясно
Ускоряване
Намаляване
Ротация наляво
Ротация надясно

Ляв стик

Десен стик

Напред
Назад
Наляво
Надясно
Напред
Назад
Наляво
Надясно

Точков режим на полет

Избиране на точки по време на полет:

Избиране на точки на картата:

Исторически маршрути

Прецизно Кацане

Fix-Wing Режим
Във Fix-Wing режим дронът може да навигира само в права посока (напред), а 
не назад. Потребителят може да използва стиковете, за да контролира скоростта 
на полета и курса както е указано долу:

По време на режима за Автоматично Прибиране, оптичният сензор се 
синхронизира с характеристиките на подложката за кацане. След 
синхронизацията, дронът се приземява прецизно върху нея.

1. Преглед на точките на маршрута и съответните специфики в списъка с любими.
2. Натиснете, за да стартирате, и наблюдавайте следването на точките в реално време.

Точка на 
маршрут

Предна част
Точка на интерес

1. Натиснете на картата, за да зададете точка.
2. Определете спецификите на маршрута, като полетна скорост, действите при дестинацията и посока на 
ротация.
3. Придърпайте иконата за точката на интерес и задайте височина.
4. Когато всички точки на полета са зададени, определете скоростта на полета, защитна функция и 
действие при дестинацията.
5.5. Точка на Интерес е възможно да бъде зададена след като точките на маршрута са зададени.

1. Навигирайте дрона до точка, за да я зададете като маршрут.
2. Използвайки стиковете за задаване на полетна височина и посока на полета, регулиране на ъгъла на 
гимбала и команди при достигане на точката.
3. Когато всички точки на полета са зададени, определете спецификите на маршрута, като полетна 
скорост, посока на предната част, действие при дестинацията.
4. Точка на Интерес е възможно да бъде зададена след като точките на маршрута са зададени.

Избирането на точка и задаване на определен маршрут са възможни на картата на приложението. 
Дронът лети спрямо зададените точки със скорост по подразбиране. Ако е зададена точка на 
интерес, предната част ще е заключена върху нея. Потребителят може да избере начина, по който 
се задават полетните точки, включителни да избира точки по време на полет или на картата, 
исторически маршрути. 



Съвети за безопасност:
Ако перката е със следи от употреба и наранявания е препоръчително тя да 
бъде сменена с нова за максимална безопасност и изпълнение по време на 
полет. Уверете се, че перките са монтирани правилно преди всеки полет. 

Забележка: Използвайте монтирането за обърнатите перки като пример.

Перки

Батерия

Интелигентната батерия на FIMI X8 SE е с капацитет от 4500mAh и напрежение 
от 13.05V. Този тип батерии се характеризира с високоенергийни клетки, 
усъвършенствана система за управление и функционалност за зареждане и 
разреждане на заряда.

Монтиране и Сваляне

- Поставете батерията в съответния отдел и, използвайки умерена сила за 
инсталацията, ще чуете щракване, когато батерията е успешно монтирана. 
- За да свалите батерията, трябва да натиснете заключващия механизъм 
от двете страни на батерията и да я издърпате.

- Разгънете предните и задните рамена на дрона.
- Монтирайте перките със сива маркировка към базата на мотирите със 
съответната сива маркировка на рамената.
- Уверете се, че перките са натиснати до долу на монтажната база.
- Завъртете перката докрай в заключващата посока, докато перката отскочи 
и съответно се заключи.
-- Натиснете перката с умерена сила и завъртете в отключваща посока, за да 
свалите перката от рамото.

Монтиране и Сваляне



Зареждане Включване и Изключване

- Свържете батерията, зарядното устройство и захранващия кабел, 
както е изображено по-долу, и включете зарядното устройство към 
контакт.
- По време на процеса на зареждане на батерията, индикаторите за 
нивото на батерията мигат.
- Когато батерията е изцяло заредена, индикаторите за нивото на 
батерията се изключват.
-- Необходими са приблизително 2 часа за пълно зареждане на 
батерията на дрона.

- Натиснете кратко веднъж и още веднъж продължително (за 
приблизително 2 секунди), за да включите/изключите.
- Натиснете кратко веднъж, за да проверите нивото на батерията.



Забележка: Поддържа микро SD (U3 и нагоре) 8~64GB, препоръчителни модели:

Гимбал и Камера

Камера TF Карта памет на дрона

Камерата, оборудвана с 1/2.3-инчов CMOS сензор и 
широкоъгълен обектив с 26мм еквивалентно фокално 
разстояние, поддържа 4K 30FPS HD видеа и 12-мегапикселови 
снимки, което улеснява улавянето на професионални кадри. 
Също така притежава собствени режими на заснемане като 
Единична снимка, Продължително заснемане (Burst), Timelapse, 
Панорама и Забавен кадър, за различните ситуации.

- За поставяне на картата памет в дрона, рамената на дрона 
трябва да бъдат разгънати първо и да се отвори защитното 
покритие на интерфейса.
- Поставете TF картата памет както е оказано на 
маркировката на корпуса.
- За сваляне на TF картата памет – натиснете картата и тя ще 
изскочи.



Гимбал

Дронът FIMI X8 SE се характеризира с 3-осен механичен гимбал 
с ниско тегло с усъвършенствани професионални контролни 
алгоритми и ±0.0004о прецизност на контрола, което осигурява 
платформа за стабилно изпълнение на камерата. Различните 
ъгли на заснемане могат да се регулират с левия 
потенциометър на дистанционното управление или чрез 
приложението. 

Режим на изпълнение

Режим на следване: 
Хоризонталния ъгъл на заснемане Хоризонталния ъгъл на заснемане 
на камерта не се движи в 
съответствие със самия дрон и 
държи гимбала фиксиран 
хоризонтално, което спомага 
стабилните и гладки изображения.

FPV режим за предаване в реално 
време: 
Хоризонталния ъгъл на заснемане 
на камерата се движи в съответствие 
със самия дрон, за да осигури 
картина от пръв поглед.

Хоризонт

Паралел



Дистанционно Управление

Включване и Изключване

ЗарежданеС ергономичен и удобен дизайн, дистанционното управление 
предлага лесен и прецизен контрол над дрона. Без сложни 
процедури за свързване към приложението, просто връзка 
посредством кабел. При пълен заряд дистанционното 
управление предлага работа до приблизително 4.5 часа.

- Натиснете кратко веднъж и още веднъж продължително 
(за приблизително 2 секунди), за да включите/изключите.
- Натиснете кратко веднъж, за да проверите нивото на 
батерията.

- Включете дистанционното управление към захранващ кабел, 
както е изобразено по-долу.
- По време на процеса на зареждане на батерията на 
дистанционното управление, индикаторите за нивото на 
батерията мигат.
- Когато батерията на дистанционното управление е изцяло 
заредена, индикаторите за нивото на батерията се изключват.



Монтиране на Мобилно устройство Снимки и Запис

- Затегнете мобилното устройство върху стойката на 
дистанционното управление, като разширите стойката наляво.
- Отворете капата за защита на интерфейса на дистанционното 
управление в долната част.
- Свържете мобилното си устройство с дистанционното 
управление посредством USB кабел.
-- Свържете се към дрона и актуализирайте системата (firmware), 
следвайки инструкциите, изобразени във Fimi Navi 
приложението.

- Натиснете бутона за снимка, за да направите снимка. 
Снимката е уловена след като чуете 2 кратки звука (щракване).
- Натиснете бутона за запис, за да запишете видео. Записът 
започва след като чуете 2 кратки звука (щракване). Натиснете 
пак, за да спрете записа, и ще чуете 4 кратки звука.
-- По време на запис, натиснете кратко бутона за снимки, за да 
направите снимка по време на запис (поддържа се само при 
1920x1080 25|30|50|60fps).
- Ъгъла на заснемане на гимбала може да бъде регулиран, 
като регулирате левия потенциометър нагоре и/или надолу. 
Десният потенциометър регулира EV/ISO.

Забележка: Слотът за кабела е от дясната страна на дистанционното управление.

Бутон за Запис

Бутон за Снимка



Кратки бутони

- Превключете плъзгача за автоматично прибиране надясно, докато 
дрона е в полет, за да накарате дрона да се върне при точката на 
излитане.

- В процес на автоматично прибиране, преключете бутона за 
автоматично прибиране наляво, за да накарате дрона да зависне намясто 
и да чака команда от контролните стикове.

-- Натиснете 5-посочния бутон нагоре по подразбиране за достъп до 
карта или FPV.
- Натиснете 5-посочния бутон надолу по подразбиране за центриране на 
гимбала или надолу.
- Натиснете 5-посочния бутон наляво по подразбиране, за да 
включите/изключите интерфейса за информация за батерията.
-- Натиснете 5-посочния бутон надясно по подразбиране, за да 
включите/изключите интерфейса за самостоятелна проверка.
- Натиснете 5-посочния бутон централно по подразбиране, за да 
включите/изключите галерия.

- Десен потенциометър за регулиране на EV/ISO.

- Ляв потенциометър за регулиране на ъгъла на гимбала.

-- Когато бутонът за автоматично излитане/кацане свети в бяло, може да 
бъде натиснат за съответната команда.
- Когато дронът е в условия за автоматично излитане, натиснете 
продължително (приблизително 2 секунди) за излитане.
- Когато дронът е в условия за автоматично кацане, натиснете 
продължително (приблизително 2 секунди) за кацане.
-- Когато дронът е в режим на интелигентен полет, натиснете бутона 
веднъж кратко, за да излезете от режима.



Управление със стикове Свързване на дистанционното управление

Когато ново дистанционно управление или дрон е сменено е необходимо пак 
да се свържат дрона и дистанционното управление както е описано по-долу:

- Включете дрона.
- Включете дистанционното управление, натиснете бутона за 
включване/изключване продължително (приблизително 15 секунди), докато 
чуете постоянен плът звук, а бутонът започне да мига в червено.
-- Натиснете веднъж кратко бутона за кодирано свързване на дрона, жълтият 
индикатор на дрона ще се изключи.
- Кодираното свързване е успешно, когато бутонът за включване/изключване 
на дистанционното управление свети в бяло, а жълтият индикатор на дрона 
свети плътно.

Режим 1

Режим 2

Режим 3

Напред

Назад

Ротация 
наляво

Ротация 
надясно

Нагоре

Надолу

Наляво Надясно

Нагоре

Ротация 
наляво

Надолу

Ротация 
надясно

Напред

Назад

Наляво Надясно

Напред

Назад

Наляво Надясно
Ротация 
наляво

Ротация 
надясно

Нагоре

Надолу
Десен стикЛяв стик

Ляв стик

Ляв стик

Десен стик

Десен стик

Индикатори на дистанционното управление

Индикатори Статус
Червеният индикатор на бутона за вкл./изкл. свети

Белият индикатор на бутона за вкл./изкл. свети 

Червеният индикатор на бутона за вкл./изкл. мига 

Белият индикатор на бутона за вкл./изкл. мига 

Индикаторът на бутона за автоматично 
излитане/кацане свети в червено

Индикаторър на бутона за автоматично 
излитане/кацане свети в бяло 

Слаб сигнал или няма връзка с дрона

Нормален сигнал
Свързване на дистанционното управление или 

актуализиране на системата
Запис на видео

Функцията не е достъпна

Функцията е достъпна



Приложение

Изтеглете и инсталирайте Fimi Navi приложението, 
ригистрирайте FIMI потребителски профил преди да влезете в 
приложението, изберете FIMI X8 SE като устройство за 
стартиране.

Интерфейс на Изображението

1. Полетни параметри в реално време

28.8м: Вертикална полетна височина спрямо 

- VS1.23м/с: Вертикална скорост

- HS1.80м/с: Хоризонтална скорост

: Приблизително ниво на батерия за приземяване

: Приблизително ниво на батерия за RTH

2. Състояние на дрона

3. Състояние на сигнала и Общи настройки

In flight – Настояще състояние на полета

GPS: Настоящ полетен режим, включително GPS, VPU, ATTI

: Заряд на дрона в реално време

: Изобразява състоянието на GPS сигнала: 0-6 означава слабо, с 
червено; 7-12 означава добро, с жълто; 13 и нагоре означава 
перфектно, с бяло. Натиснете, за да влезете в настройките на полета.

: Показва силата на сигнала на дистанционното управление. 
Натиснете, за да влезете в настройките на контролера.
: Показва нивото на батерията в реално време. Натиснете, за да 
влезете в настройките на батерията.

: Натиснете, за да влезете в общите настройки.

: Приблизително полетно време в реално време.

: Показва силата на сигнала на предаване в реално време

32.8м: Хоризонтално разстояние спрямо точката на излитане



: Галерия на медията. Натиснете, за да изтеглите или прегледате видеа 
и снимки в микро SD картата памет.

Настиснете, за да влезете в интерфейса за интелигентни полети

: Автоматично излитане.

: Автоматично кацане.

: Автоматично прибиране.

: Точков маршрут.

: Интелигентно следване, включващо Следене, 

Профил, Заключване.

: Орбита.: Орбита.

: Tap-Fly.

: Dronie, включващо Ракета и Обратен режим.

: Спираловиден режим.

: Въздушен режим.

: Режим на трипод.

: Заключване на курса.

: Fix-Wing режим.: Fix-Wing режим.

4. Интерфейс на картата

5. Режим на изчисляване

6. Параметри на Гимбал и Изображение

7. Изпълнение на камерата
: Продължителност на записа.

: Настройки на параметрите на камерата. Натиснете, за да зададете EV, ISO, 
Затвор, режим на Видео или Снимка, Резолюция, Размер на Видео, Бял баланс, и 
т.н.
: Натиснете, за да смените между режим на видео и снимка.

: Натиснете, за да стартирате/спрете запис на снимки или видеа.

: PIV бутон, може да се види само в режим на видео с 1080Р.: PIV бутон, може да се види само в режим на видео с 1080Р.

8. Интелигентен полет
Показва локацията на дрона в реално време. Натиснете, за да смените на интерфейс 
на изображението.

Наснете някъде на интерфейса на изображението за изчисляване, когато се появи 
бутон за заключване на експозицията – натиснете, за да заключите стойността.

: Изобразява настоящия ъгъл на гимбала.

: Изобразява настоящата стойност на EV.

: Изобразява настоящата стойност на ISO.

: Изобразява настоящата стойност на затвора.

: Изобразява настоящия режим на цвят.

: Изобразява капацитета на SD картата памет.

: Изобразява резолюцията на видеото и кадрите в секунда в режим на запис, : Изобразява резолюцията на видеото и кадрите в секунда в режим на запис, 
или размери на изображенията в режим на снимка.



Интерфейс на Картата

: Натиснете, за да смените между позицията на дрона в центъра на 
екрана или позицията и на дрона и мобилното устройство в центъра на 
екрана.
: Задайте настоящата позиция на дрона като точка на излитане.

: Задайте настоящата позиция на мобилното устросйтво като точка на 
излитане.

: Настояща позиция на дрона.

: Точка на излитане.: Точка на излитане.

: Настояща позиция на мобилното устройство.

Подготовка за полет

1. Потвърдете предната част на дрона
- Посоката на вградената гимбал камера е предната част на дрона.
- След като дрона е включен, предната част на дрона може да се 
определи спрямо навигиращите индикатори на корпуса.
- Червеният и зеленият диод обозначават предната част на дрона, а 
жълтите диоди – задната част.

Съвети за безопасност: Винаги дръжте задната част насочена към вас, за да 
избегнете объркване на посоката.

Предна част
Червен Зелен

Жълти



Проверка преди полет

Ръчно излитане

Ръчно кацане

Изключване на перките в извънреден, 
спешен случай.

Съвети за безопасност: Не изпълнявате гореспоменатата операция по време 
на нормален полет, за да избегнете да изключите перките по време на полет.

Съвети за безопасност: Дронът няма водоустойчива функция. Моля обърнете 
внимание на терена за кацане. 

- Уверете се, че нивото на батерията на дрона и дистанционното 
управление са напълно заредени.
- Уверете се, че перките са монтирани правилни и без следи от 
наранявания или износване.
- Уверете се, че обектива на камерата е чист.
- Уверете се, че TF картата памет е поставена.

- Бавно и внимателно натиснете левия 
стик надолу, за да приземите дрона.

- След като дронът се е приземил, 
натиснете левия стик надолу за 
приблизително 5 секдунди, докато 
перките се изключат.

- При неизправност в опит да се изключат перките, натиснете левия стик 
към долния вътрешен ъгъл, максимално, и натиснете заедно с това и 
бутона за автоматично излитане/кацане за приблизително 5 секунди, 
моторите ще се изключат.

Ляв стик Десен стик

Ляв стик Десен стик Ляв стик Десен стик

- Насочете двата контролни стика в долната вътрешна страна за 
приблизително 3 секунди, за да накарате перките да започнат да се 
въртят.
- Пуснете стиковете след като перките са стартирали и внимателно 
натиснете левия стик нагоре, за да издигнете дрона от земята.
- По време на полет, пуснете стиковете, за да накарате дрона да 
зависне на едно място.
-- По всяко време в режим на контролиран полет, пуснете стиковете и 
дронът ще зависне автоматично.



Изисквания за полетни условия

1. Дронът е подходящ за хора над 18-годишна възраст, 
пълноправни граждани в съответната държава.
2. Дронът винаги трябва да е на подходящо разстояние от хора, 
животни, дървета, превозни средства и сгради по време на 
полет. Внимавайте, когато някой се приближи.
3. Избягвайте летища, релси, магистрали, високи сгради, 
стълбове и други опасни условия, докато пилотирате дрона.
4.4. Избягвайте райони с тежки електромагнитни сигнали като 
комуникационни базови станции и високоенергийни антени по 
време на полет.
5. Полетната височина и разстояние на дрона, кореспондиращи 
с точката на излитане, биват ограничение спрямо местните 
закони и регулации.
6.6. Не използвайте продукта на места и в часове, които изрично 
са забранени от местните закони и регулации.
7. Не използвайте дрона в лоши метеорологични условия като 
силен вятър, дъжд, сняг или при условия с трудна видимост 
(мъгла).
8. Използвайте дрона в широки пространства и с добър GPS 
сигнал.
9.9. Препоръчително е потребителя да направи първия си полет 
под наблюдението и съветите на опитен пилот.

Поддръжка и Калибриране

Калибриране на Дистанционното Управление
При наличие на непостоянство или липса на отзивчивост 
между дрона и дистанционното управление – стартирайте 
калибрация.

- Изберете “RC Calibration” в менюто на дистанционното 
управление.
- Натиснете “Start”, за да калибрирате центъра, не натискате 
контролните стикове.
-- Продължете към калибрацията на контролните стикове, след 
като калибрацията на центъра е успешна.
- Продължете към калибрацията на потенциометрите, след 
като калибрацията на контролните стикове е успешна.

Калибрация на Компас
Ако магнитното поле около вас се промени е необходима 
калибрация на компаса, за да се обезопаси полетното 
изпълнение. При необходимост за калибрация на компаса 
приложението изобразява съответните съвети и инструкции. 
След като влезете в менюто на полетния контрол, изберете 
“Compass Calibration” и следвайте инструкциите на 
приложението.
Забележка: Свържете дрона преди калибрирането. Калибрацията на 
компаса не е достъпна по време на полет.

Забележка: Изключете дрона преди да калибрирате дистанционното 
управление. Калибрацията на дистанционното управление не е достъпна по 
време на полет.



Калибрация на Гимбал

Поддръжка на перки

Поддръжка на батерия

Поддръжка на гимбал

Самостоятелна проверка на дрона

Актуализиране на системата 

- Изберете „Gimbal Calibration” и влезте в страницата за 
калибриране в менюто за настройки на гимбала.
- След като дронът е поставен внимателно на равен терен, 
стартирайте калибрацията.
- Не мърдайте дрона по време на процеса на 
калибриране.
-- След като калибрацията е била успешна, интерфейсът на 
приложението ще изобрази “Calibration succeed”.
- Ако интерфейсът на приложението изпише “Calibration 
failed”, повторете стъпката.

Забележка: Калибрацията на гимбала не е достъпна по време на полет.

Перките са компоненти, които се износват. При наранявания 
просто ги сменете за максимална безопасност и изпълнение.

Не изхвърляйте батерията в огън. Капацитета на литиевите 
батерии значително намалява при ниски температурни условия. 
Не използвайте батерията при условия под 5-градусови 
температури. Не поставяйте батерията директно под силна 

Гимбалът на X8 SE, вграден в дрона, не се нуждае от сваляне и 
демонтаж. Внимавайте да не издраскате камерата при 
прибиране на дрона. Поддържайте обектива на камерата чист 
за максимално изпълнение и качество на снимките.

Дронът влиза в режим на самостоятелна проверка в момента, 
в който е включен. При неуспешна операция приложението 
ще изобрази съответните съвети какви действия да се 
предприемат.

Проверявайте версията на системата на дрона редовно, 
новите версии ще бъдат изобразени на приложението, 
известяващи за необходимост за актуализиране. Изтеглете 
подновената система след като свържете приложението, 
дрона и дистанционното управление.


