
 



1 Дрон 

 

1.1 Компоненти 

 

1. Перки A 

2. Перки B 

3. LED индикатор 

4. Мотор 

                                         2 

5. Корпус 

6. 4K HD Камера 

7. Micro-SD/TF слот за карта 

памет 

8. Гимбал (Стабилизация) 

9. Бутон за вкл./изкл. 

10. Предпазител на камерата 
 

1.2 Зареждане и поставяне на батерията 

 

Зареждане: 

 

Махнете батерията и я свържете към зарядното и адаптера. 
 

 

Докато зареждате, светлините ще светят в червено. Когато зареждането 

приключи, светлините ще светнат в зелено. 
 

Поставяне : 

 
Първо разтегнете предните рамена, а след това протегнете задните рамена до 

максималния ъгъл. Притиснете страните на батерията и бутнете, докато чуете 

щракване. Уверете се, че батерията е заключена. За да извадите акумулатора, 

задръжте главата на самолета и притиснете страните на батерията, след което 

издърпайте батерията. 
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1.3 Слагане и махане на перките 

 

Преди да инсталирате витлата за първи път, моля, проверете дали всеки 

витла A е съвпадащ с двигател A и всеки витъл B е съвпадащ с двигател B. 

След това използвайте предоставените винтове, за да закрепите всеки 

витло. Затегнете винтовете по посока на часовниковата стрелка, за да ги 

инсталирате. Когато витлата трябва да бъдат сменени, развийте витлата, 

като разхлабите винтовете обратно на часовниковата стрелка и след това 

отстранете повредените витла. 

 

-Hubsan Приложение 
 

2.1 Приложение  
 

X-Hubsan е APP за управление на полета, предназначен за самолети с 

HUBSAN WIFI. Потребителите могат да контролират параметрите на полета, 

камерата, видеото и полета с APP. Препоръчва се използването на 

интелигентно устройство с голям екран за оптимално визуално изживяване. 
 

2.2 Изтегляне 
 

Преди да летят, потребителите трябва да изтеглят приложението X-Hubsan. 
Изтеглете приложението 
безплатно, като сканирате кода 
отдясно или го изтеглете чрез App 
Store (iOS) и Google Play (Android). 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 
 



 
 

 

   

  
 

  

  

 

   

 

 

  

  

 

  

 
 

   

  

3 Дистанционно управелние 

 

3.1 Функции 

 

1. Издигане / снижаване 
 

2. Посоки (напред/ назад/ наляво/ 

надясно) 

3. Прибиране вкъщи (Дронът се връща до точката ан излитане) 

4. Включване (Задържане) 

5. Автоматично излитане / кацане 

6. Нормален / експертен режим 
7. Индикатор 

8. Снимка 

9. Видео 

10. Насочване на камерата 

нагоре/ надолу 

11. Порт за зареждане / адаптер 

12. WIFI Антена 

13. Кабел 

 

 

 ♦ 

Когато инсталирате мобилното устройство, поставете устройството в 

неговата специална рамка и избягвайте натискането на бутоните на 

устройството с рамката. 
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3.3 Функции 

 

 
Контрол Функция 

  

 

  

 

1 Ляв стик 

Натиснете пръчката напред или назад и 
квадрокоптерът ще се издигне или спусне 
(съответно). Натиснете пръчката наляво или надясно 
и квадрокоптерът ще се завърти обратно на 
часовниковата стрелка или по посока на 
часовниковата стрелка (съответно). 

2 Десен стик 

Натиснете пръчката напред или назад и 
квадрокоптерът ще лети напред или назад 
(съответно). Натиснете пръчката наляво или надясно 
и квадрокоптерът ще лети наляво или надясно 
(съответно). 

3 Връщане вкъщи 
Натиснете дълго, за да извършите връщане към дома. 
Кратко натискане, за да прекратите Връщане към 
дома. 

4 ON / OFF бутон Натиснете дълго, за да включите или изключите 
захранването. 

5 Излитане / кацане Дълго натиснете за автоматично излитане или кацане. 

6 
нормален / 
спортен режим 

Нормален режим (вляво): 70% сила. 
Спортен режим (вдясно): 100% сила. 

7 индикатор Четирите светодиода са индикатори за батерията. 
Всеки светодиод представлява 25% от батерията. 

8 снимка 
Кратко натискане, за да направите снимки. Дълго 
натискане, за да изключите LED индикаторите. 

9 видео Натиснете дълго, за да започнете да записвате. 
Натиснете кратко, за да прекратите записа. 

10 
нагласяне на 
камерата 

Контролира ъгъла на камерата. 
 

11 порт за зареждане Използва се за зареждане на контролера. 

 

3.4 Зареждане на контролера 

 

Зарежда се с Micro USB кабел, както е показано по- долу: 

 

 



1 Полет 

 

Препоръчваме на потребителите да прилагат някакъв вид летателна 

подготовка (т.е. да използват симулатор за летателна практика, да търсят 

професионално ръководство и т.н.), преди да летят на самолета. Моля, 

изберете подходяща полетна среда за полет. 

 

1.1 Задължения преди полет 

 

(1) Батериите на въздухоплавателното средство и предавателя са напълно 

заредени. 
(2) Дали витлата са инсталирани правилно. 
(3) Поставете Micro-SD карта за запазване на снимки и видеоклипове. 
(4) Дали двигателите стартират нормално. 
(5) Уверете се, че обективът на камерата е чист. 
 

1.2 Сдвояване 

 

(1) Дълго натиснете бутона за захранване на дрона, за да го включите. 
(2) Дълго натиснете бутона за захранване на предавателя, за да го 
включите. Използвайте адаптерния кабел, за да свържете предавателя към 
дрона. 

 

 

 

.. ® 
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( 3 ) Стартирайте приложението X-Hubsan. В основните настройки в горния 

десен ъгъл изберете Настройки за управление, след това изберете WIFI и 

"Настройка на предавателната връзка към самолета", за да настроите 

връзката между въздухоплавателното средство и предавателя. 

 

( 4 ) Обновете списъка на WIFI, за да потърсите WIFI името на вашия 

продукт (Hubsan-Zino-XXXXXX). Докоснете „Свързване“. След успешна 

връзка можете да управлявате самолета въз основа на подканите. 

 



ko

4.3 калибриране 

 

4.3.1 Хоризонтално калибриране 
 

Ако по време на излитане или полет самолетът се движи, повдига се 

неравномерно, извършете хоризонтално калибриране. Първо, кацайте 

самолета, ако лети, и се уверете, че всички мотори са напълно спрени. 

Самолетът също трябва да бъде на напълно равна и хоризонтална 

повърхност, за да работи калибрирането правилно. Докоснете зъбната 

кутия за настройки, след което следва „Друго“. Изберете "Хоризонтална 

калибриране" и позволете на самолета да се калибрира. Калибрирането е 

завършено, когато всички 4 LED индикатора престанат да мигат. Не 

движете самолета по време на калибриране. 
 

4.3.2 Калибриране на компаса 
 

Когато използвате за първи път, калибрирането на компаса ще изскочи 

преди излитане. Следвайте инструкциите на екрана си, завъртете самолета 

хоризонтално, след това насочете носа на самолета надолу и го завъртете 

по посока на часовниковата стрелка. Съобщението за калибриране на 

компаса ще изчезне, след като бъде завършено. Трябва да завършите 

калибрирането на компаса, преди да летите самолета за първи път. 
Компасът е чувствителен към смущения от електронно оборудване, 
магнитни смущения и метали и смущения могат да доведат до поведение 
на заблуди и загуба на контрол. Редовното калибриране помага да се 
поддържа точността на компаса и неговите показания. За да калибрирате 
ръчно компаса, докоснете зъбното колело "Настройки" в горния десен ъгъл 
на основния интерфейс. След това изберете "Ohter", последвано от 
"Compass Calibration". 
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2) Маршрут 
В настройките на приложението, отидете на "Aircraft" - "Waypoint 

parameter", за да зададете параметрите на пътната точка. 
 

Натиснете "Mode Selection" и изберете "Waypoint Mode". Може да изберете 

"Waypoint Planning" или "Waypoint Memory" 

 

Планиране на пътни точки: Можете да зададете предварително 

параметрите на пътната точка, като например броя на пътните точки, 

надморската височина на всяка точка и други параметри. Самолетът ще 

следва предварително зададените параметри, след като активирате 

режима на пътната точка. Можете да контролирате скоростта на летене по 

време на полет или можете да направите пауза или възобновите режима на 

Waypoint. 
 

Памет на пътната точка: След като влезете в режим, летете на самолета и 
натиснете „Запомнете пътни точки“ на APP и самолетът ще маркира 
местоположението. След запаметяване на всички пътни точки, качване и 
изпълнение, тогава самолетът ще лети според паметта. 
 

Точка на интерес: Можете да зададете интересна точка в режима на 
Waypoint и самолетът винаги ще се сблъска с интересната точка по време 
на полет. Ако въздухоплавателното средство не е в началното място, 
самолетът първо ще отлети до началното място. 
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3) Режим на обикаляне 

Докоснете „Избор на режим“, след това „Орбитен режим“, за да зададете 

текущото местоположение или позицията на мобилното устройство като 

център. По време на режим на орбита можете да регулирате скоростта и 

посоката, като премествате контролната пръчка наляво и надясно и 

регулирате орбитата радиус чрез преместване на контролната пръчка 

напред и назад. 

 

4) Следвай ме 

Докато дронът лети. Натиснете 'Mode Selection" след това "Follow Mode" за 

да изберете "GPS Follow" или "Image Tracking". 
 

O 

Follow Me 

Tap to enter the operating mode. 

GPS Следване: Дронът ще следи движенията на мобилното устройство. 
 

Проследяване на изображения: Изберете целта в приложението. След 
успешно избиране, натиснете „Go и дронът ще следва движенията на 
целта. Обхватът на проследяване надморска височина и разстояние е 5-15 
метра. 
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5 ) Creative Video 

Докоснете "Избор на режим", след това "Creative Video adn изберете" 

Panorama ". Задайте посоката, ъгъла и скоростта на въртене на самолета. 

След като настройката приключи, самолетът ще извърши панорамен запис 

и ще запише записа. 
 

 

6 ) Полет по линия 

Докоснете "Избор на режим", а след това "Режим на линейна линия". 

Задайте ъгъла, разстоянието и скоростта на самолета. След като 

инсталирането завърши, самолетът ще изпълни режим Line Fly. По време на 

полета пилотите могат да правят снимки или видеоклипове ръчно или да 

правят пауза / възобновяване / спиране на полета по всяко време. 

 

Разширените функции могат да се използват само след успешно преминат 

тест за GPS точност. 
Когато въздухоплавателното средство е без батерия или е 
загубена връзка, самолетът винаги ще зададе Return to Home 
като приоритетна мисия. 
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4.5  Летене с дистанционното  

 

Когато дронът ви е свързан с мобилното устройство и предавателя, можете 
да управлявате дронът с предавателя. 
 

Как да запалите двигателите: 
Едновременно издърпайте джойстиците диагонално надолу, за да 
въоръжите двигателите (както е показано на фигурата по-долу). 
 

Как да изгасите двигателите: 
Дезактивирайте моторите, като едновременно издърпате двете пръчки по 
диагонал надолу. Когато двигателите са напълно спрели, освободете 
джойстиците. 

  

 

 

Състояние на двигателите: 
1.  дронът, предавателят и мобилното устройство трябва да бъдат 
свързани. 
2.  Калибрирането на компаса трябва да бъде завършено (четири твърди 
светодиода). 
3.  ВС трябва да е на хоризонтална повърхност. 
 

 Не дърпайте пръчките диагонално надолу по време на полет, в противен 

случай моторите могат да спрат и да причинят катастрофата на самолета 

и други повреди. 

При работа внимателно контролирайте джойстика; след като 
включите / изключите двигателите, освободете джойстиците. 
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Излитане / кацане с един бутон 

Когато светодиодните индикатори на самолета остават стабилни, пилотите 

могат да използват автоматично излитане / кацане. Моля, следвайте 

инструкциите по-долу за автоматично излитане / кацане: 
 

Автоматично излитане 
Уверете се, че околната среда е безопасна за излитане. Дълго натиснете 
бутона за автоматично излитане и самолетът ще излети автоматично и 
лети на 2 метра височина. 
 

Автоматично кацане 
Уверете се, че околната среда е безопасна за кацане. Дълго натиснете 
бутона за автоматично приземяване и самолетът ще кацне автоматично и 
ще изгаси двигателите. 

 

Тази функция се нуждае от 6 или повече GPS сателита преди излитане, в 

противен случай не може да се върне към точката на излитане. 
Влизане в автоматичен режим на връщане 
 

Натиснете и задръжте бутона „Автоматично връщане“ за 1,5 секунди, за да 
влезе самолетът в Автоматично връщане. Системата за контрол на полета 
автоматично контролира самолета, за да се върне обратно към началната 
точка и да кацне. 
 

Излизане от автоматичен режим на връщане 
 

Натиснете кратко бутона "Автоматично връщане" за 0,5 секунди, за да 
излезете от Автоматично връщане. Ще възвърнете контрола и контрола на 
самолета с предавателя. 

Автоматично връщане: 
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2 Безопасност 

2.1 При слаба батерия 

 

Когато батерията на въздухоплавателното средство е изтощена, вероятно 

няма достатъчно мощност, която да поддържа връщането на самолета. 

Моля, кацайте самолета незабавно, в противен случай самолетът ще падне 

и ще причини щети на самолета и околните предмети. За да предотврати 

това, контролът на полета на въздухоплавателното средство ще използва 

полетна информация, за да определи дали да извърши връщане към дома 

или да кацне веднага. 

 

2.2 При загуба на обхват 
 

Когато връзката за управление на полета между дрона средство и предавателя е 
загубена, дронът средство автоматично ще се приземи или ще се върне там, 
където последното се намира дистанционното управление / предавател и ще 
кацне там. Това може драстично да намали вероятността самолета да се разбие 
или да се изгуби. 
Условия, които могат да предизвикат неуспех 
 

1) Предавателят е изключен / губи мощност. 
 

2) Разстоянието на полета надвишава обхвата на предаване на сигнала на 
дистанционното управление. 
 

3) Между дистанционното управление и самолета има препятствие. 
 

4) Сигналът за управление на полета или предавател се прекъсва от силни 

външни електронни смущения. 

За да се гарантира успешното връщане на самолета, ако той 

загуби връзка за контрол на полета, потребителите трябва да 

потвърдят, че самолетът разполага с достатъчно GPS 

спътници, за да лети безопасно в режим GPS. Потребителите 

също трябва да са сигурни, че полетната среда е достатъчно 

ясна за спешно връщане и кацане. 
Ако GPS сателитите на самолета паднат под 6 за повече от 20 секунди, 
докато X4 се връща към Home Point, самолетът автоматично ще се спусне. 
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