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Дрон
 

 

Монтиране на перки

 

 

Уверете се, че сте монтирали витлата в правилния ред, както е показано на изображението по-долу. Ако не са 

монтирани в сърцевината, дронът няма да лети нормално.

Мотор 

Диоди 

Перки 

Камера 



Attention 
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Батерия 
Внимание: 

Литиево-полимерните батерии могат да се подуят, да се повредят или запалят, ако не се използват правилно, причинявайки 

както материални щети, така и нараняване. Важно е да следвате всички инструкции и предупреждения в това ръководство. 

Производителят, дистрибуторите и продавачите не носят отговорност за последствията от неспазване на посочените 

инструкции и предупреждения. 

Зареждане на батерията: 

 Ако батерията е била използвана наскоро, изчакайте я да се охлади, преди да я заредите. 

Батерията трябва да се зарежда само от възрастен и трябва да се зарежда само с предоставеното зарядно устройство. 

Свържете USB кабела към батерията.

 

 Свържете USB кабела към USB захранване. Червеният светодиоден индикатор на батерията ще остане да свети по време на 

зареждане и ще се изключи, след като бъде напълно заредена. Пълното зареждане изисква 540/270 минути, използвайки 

съответно зарядно устройство 1А и 2А. Извадете батерията от зарядното устройство веднага щом светодиодът изгасне. 

Литиево-полимерните батерии нямат неограничен живот. Ако батерията е повредена или не се зареди правилно, незабавно 

я сменете. За да удължите живота на батерията, препоръчително е да бъдете леко заредени преди това. 

Батерии за дистанционно 

 

Дистанционно 

 

Корекция на 
височина 

Включване 

Посоки 

Калибрация 

Капак 
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Полетни процедури 
1. Свържете дистанционното управление с дрона. 

2. Оставете дрона да извърши първоначалния тест. 

3. Настройте компаса на дрона. 

4. Изчакайте дрона да си хване необходимия брой спътници 

5. Следвайте инструкциите по-долу. 

Свързване на дистанционното  

 
Поставете дрона върху равна повърхност. Плъзнете джойстиците до позицията, показана на снимката, 

и ги задръжте там за 2 секунди, след което отпуснете. Индикаторите на дрона ще мигат по време на 

калибрирането и след успешно завършване ще останат светещи. 

A Когато калибрирате жироскопа, не забравяйте да извършите процедурата на права повърхност. 

 

Калибриране на компас 
Етап 1: 
Натиснете бутона за геомагнитно калибриране на дистанционното управление. 
Стъпка 2: 

Видео 

Снимки 

Скороти на 
дрона 

Наклон на 
камерата 

Включете дрона и го поставете върху равна повърхност. Издърпайте джойстика на газта нагоре и след това 

надолу. Когато връзката е успешна, синият индикатор отпред и червените индикатори отзад на дрона ще 

останат светещи. 
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Вдигнете дрона и го завъртете 3 пъти по посока на часовниковата стрелка. (ще чуете бипкане) 
Стъпка 3: 
Поставете дрона с лицето надолу и го завъртете 3 пъти в същата посока. Сега индикаторите ще останат включени, което 
показва, че процедурата е приключила успешно 

 

 

 

A След като дронът намери 9 сателита в района, ако режимът на полета е зададен на режим Hold Position. дронът ще може да излети, 

ако е в режим на автоматична стабилизация, дронът няма да може да излети. 

Съвет: Изберете открито пространство с покритие от над 9 сателита. 

A Не калибрирайте в зони с магнитна активност! здрави, като паркинги, летища, строителни площадки с армировка от нива и др., или 

в близост до метални предмети. 

Когато извършвате калибриране, уверете се, че нямате феромагнитни обекти като ключове, телефони и др 

  

Включване на моторите 

 

 

Приложение 

 

iOS Android (china) Android (google) 

 

Сканирайте  QR кода и инсталирайте приложените. Слад като се свържете по WiFi към дрона пуснете 

приложението и трябва камерата да се появи. 

Всички снимки и видеоа които правите се записват директно на смартфона с който летите. 


