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Put the battery into the battery compartment, 
and press the buckles on both sides of the 
battery until the buckles pop out

Check if the battery buckles snaps 
into place
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Балансирано зарядно Адаптер

Батерия

Капацитет:  3800mAh, 15.2V зареждане за около 110 минути.

① Свържете адаптера към контакта (100V-240V, 50-60Hz).
② Свържете батерията с адаптера (батерията трябва да е изключена)

③ Светлинният индикатор ще ви показва текущото ниво на заряд

④ Заредена е напълно, когато светлинният индикатор изгасне.

Зареждане

1. Батерия на дрона

2. Поставяне на батерията

Поставете батерията, както показано.
1 кратко натискане за да проверите нивото
на заряда.
1 кратко натискане + 1 продължително натискане
за включване на дрона.
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Важно: Поставете перките така, че буквите на витлата и буквите на рамената
на дрона съвпадат.

1) Стойка за смартфон
2-1)Регулиране на Височина, насочване на носа
2-2) Полет напред, назад, наляво, надясно

3) Автоматично прибиране
4) Вкл / Изкл
5) Режими на полет:
Филмов / Нормален /
Спортен
6) Дисплей
7) Снимка
8) Видео
9) Движене на камерата нагоре и надолу
10) Програмируем бутон
11) Антена
12) Кабел от дист. към смартфон
13) Порт за зареждане
14 Дупка Reset
15) Място за прибиране на джойстик
16) Място за прибиране на кабела

Перки

Дистанционно управление
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1  Батерия на дрона

2  Батерия на дистанционното

Статус на перките
Режим на дрона

GPS сателити
Сигнал

Ъгъл на дрона
Зона

Височина

Дистанция

Калибрация на компас /
Headless Режим

Снимка / ВидеоСкорост



2.6 Transmitter Calibration
(1)Pull the both joysticks to the upper left corner, and simultaneously press and 
hold the power button to turn on the transmitter, release the power button and 
joysticks after hearing the transmitter make some beep sounds and the LED indica-
tor light continues to flash in cycle. 
(2)Rotate the both joysticks to the maximum angle clockwise for at least 3 times, 
then release the joystick. 
(3)Long press any button(except the power button) on the transmitter, when the 
transmitter beeps 3 times and the LED indicator light become solide, the transmit-
ter calibration is complete.
(4)Shut down and restart the transmitter.

X-Hubsan 2.0

Заоптимален обхват, дръжте антените на дистанционното,
както показано на картинката. Те излъчват с широката
си част.

Сканирайте QR кода, той ще ви отведе към страницата
за теглене на приложението.

Ъгъл на антените

Изтеглете приложението " X-hubsan 2 "

Приложение



Aircraft

Waypoint parameters

Aircraft  model Parameter unit

Metric Unit (m/s)

Device binding

Calibration
Compass calibration

Horizontal Calibration

Start binding

The aircraft is bound to the current mobile device, and on 
longer establish a binding with other devices.

Влезте в настройките на приложението, изберете Horizontal Calibration. Дронът автоматично
ще си направи калибрацията. (Дронът трябва да седи на равна повърхност и да не се мърда)

При ползване за пръв път, калибрацията на компаса ще изскочи.
Следвайте стъпките на екрана, въртете дрона хоризонтално, след това с носа надолу.
Съобщението за калибрация ще изчезне, след като е готова.

Калибриране на дрона

Калибрация на жироскоп

Калибрация на компаса



After entering the APP interface, tap on "Aircraft", select "GPS
Accuracy Test" then tap on "En able / Restart GPS Accuracy Test".
The aircraft will automatically proceed to test.

3.4.3 GPS Accuracy Test

Return alt i tude sett ing

GPS Accuracy Test

The aircraft  wi l l  r ise to the set RTH alt i tude before
act ivate RTH

Current GPS Accuracy
5m

GPS Accuracy Test Timeout

Start   GPS Accuracy Test

15

Aircraft

Моторите ще стартират само ако:
(1) Дронът, дистанционното и смартфонът са свързани;
(2) Дронът е с калибриран компас;

Стартиране / спиране на моторите



45.877503 ,  -106.123984，65m Pitch 35° Yaw 25°Roll  45°H :  0.0m D: 0.0m

Connected

4 Flight Controller

Flight Speed

(3) Дронът трябва да е поставен хоризонтално

Запалване на моторите
Поставете стиковете, както показано на картинката.Моторите се изключват по същия начин.

Макс. скорост 1m/s

Макс. скорост 20m / s, той е наличен само в GPS режим

Макс. скорост 12m / s, която може да бъде усвеличена с 10 - 100 %

Филмов

Нормален

Спортен

Режими на полет


