MINI DRONE

PŘÍRUČKA UŽIVATELE
Filmování, focení s ptačí perspektivy v HD kvalitě obrazu.
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a uschovejte ho pro další možné
použití.

OBSAH BALENÍ
1x mini dron

1x dálkové ovládání

1x USB dobíječka

1x baterie

1x skrutkovač

4x rezervní vrtule

4x chránič vrtulí

1x návod k použití

1x roční záruka

NÁVOD K POUŽITÍ APLIKACE
1. Otevřete aplikaci obchod Google (anglicky: Google Play) a zadejte »CAM«.

2. Naskenujte QR kód in naložte aplikaci do telefonu.
3. Při párovaní mobilního zařízení začne blikat kontrolní LED indikátor.
4. V mobilním zařízení zadejte možnost »Nastavení«, zapněte WiFi a vyberte síť
»WIFI_FPV_XXX«. Po úspěšném spárování vyjeďte z nastavení.
5. Otevřete programové schéma a stlačte »START« na dálkovém ovládání.
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FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

1. Na zadní straně dálkového ovladače se nachází otvor kam vsunete mobilní telefon.
2. Jakmile stisknete tlačítko pro zapnutí, začne blikat LED kontrolka.
3. Levou páčku na ovladači držte s,ěrem dolů, pak nahoru. Zaslechnete zvuk, který připomíná
tikání a zapne se kontrolka.
4. Vyberte frekvenci 2.4GHz, dron je připraven k letu.

KONTROLA LETU

Levá páčka nahoru:
dron nabere
výšku
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se pohne vpřed
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Pohyb vpřed a vzad

Pohyb vpravo a vlevo
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Levá páčka doprava: dron
zahne vpravo

DOBÍJENÍ
1. Do ovladače vložte baterie 3x AA 1,5V.
2. Držadlo baterie vytáhněte ze zadní části dronu a baterii dobijte pomocí USB kabelu způsobem
zobrazeným ve fotodokumentaci. Druhou část USB kabelu zasuňte do vstupu na vašem počítači.
Plně dobitou baterii signalizuje kontrolka na dronu po jeho zapnutí.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Čas dobíjení baterie: 30–45 min
Čas letu a pořizování záběrů: 7–8
min Dosah letu: 100 m
Rozlišení: 1080p
Úhel záběru: 120°
G-senzor: dron kopíruje pohyb vašeho telefinu
WiFi FPV: přenos obrazu živě

UPOZORNĚNÍ!
1. Výrobek je vhodný pro děti od 14 let.
2. Tohle není hračka, jedná se o elektronické zařízení.
3. Za nesprávné použití zařízení nese odpovědnost uživatel sám.
4. Výrobek používejte pouze ve vhodné vzdálenosti od jiných lidí.
5. Nevystavujte zařízení vlhku.
6. Výrobek nevystavujte přílišné teplotě a ohni.
7. Výrobek je vhodný pouze pro osoby v dobré zdravotní kondici.
8. Respektujte bezpečnou vzdálenost rotačních částí.
9. Výrobek sami nerozebírejte a neopravujte ho.
10. V případě, že výrobek nefunguje, kontaktujte prosím prodávajícího.

