




Завийте двата
винта, както е
показано.

Премахнете
декоративните части
както показано.

Поставете протектора
в определеното му
място.



Свържете захранването на модела. Индикаторът за FPV светлина е зелен и ще
стане червен мигащ след приблизително 20 секунди, очаквайки връзката за
мобилен телефон. В този момент кликнете върху опцията „Настройки“ в мобилния
телефон и активирайте WIFI. В колоната за търсене на WiFi потърсете връзката 
FPV WIFI ****“ и кликнете върху връзката, докато не се появи съобщението
„е свързано“, което показва, че връзката е успешна. Сега излезте от опцията
„Настройки“. Отворете софтуера SYMA FPV и щракнете върху иконата “S„Настройки“. Отворете софтуера SYMA FPV и щракнете върху иконата “START”,
за да влезете в контролния панел. Екранът на мобилния телефон е влязъл в
сценарии за изображения в реално време. Пълната лента на сигнала на WiFi
показва, че текущият сигнал е най-силен.

2. Описание на връзката:

За мобилни телефони с Android, моля любезно (посетете www.symatoys.net) или
сканирайте QR кода, за да изтеглите инсталационния софтуер SYMA FPV.

За мобилни телефони на Apple, моля, продължете с APP STORE, за да изтеглите
инсталационния софтуер на SYMA FPV или сканирайте QR кода, за да изтеглите
инсталационния софтуер SYMA FPV.

1. Изтегляне на софтуер:

Инсталиране на компоненти за фотографско
предаване в реално време на Wifi



Включване и опериране



Поставете левия стик в горна позиция, след
това в долна. Светлините на дрона ще започнат
да светят постоянно, което означава, че дрона
и дистанционното са свързани успешно.

1. Включете
дистанционното

2. Отворете капачето
набатерията и
свържете конектора

3. Затворете батерията
и включете дрона
от бутона отдолу



Когато светлините на дрона започнат да мигат,
означава, че батерията е ниска.
При критично ниско ниво на батерията, дронът
ще започне да се снижава бавно.

Методи за изключване
на перките на дрона

Методи за стартиране
на перките на дрона



Поставете карта памет в слота отзад на камерата.
Поставете камерата на мястото и на дрона.
Свържете конектора на камерата в буксата на дрона.

КАМЕРА



Приложение

Android iOS

Поставете перката
на оста на рамото на
дрона (Перка А на
рамо А / перка В
на рамо В)

Поставете
заключващия
механизъм, както
показано на
снимката,
така че да пасне в
отвора.отвора.

Поставете металната
пластина и завъртете
на около 90 градуса,
както показано на
снимката.

Поставете капачката,
както показано
на снимката.

Инсталиране на перките:


