MINI DRONA

MANUAL DE UTILIZARE
Capturați, fotografiați călătorii și alte ocazii cu o tehnologie excepțională de calitate HD.
Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare anexate și păstrați-le pentru
utilizare ulterioară.

CONȚINUTUL PACHETULUI
1x mini dronă

1x telecomandă

1x încărcător USB

1x baterie

1x şurubelniţă

4x elice de rezervă

4x scutul elicei

1x instrucțiuni de folosire

1x garanție de un an

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A APLICAȚIEI
Deschideți aplicația Magazin Play și tastați „CAM”.

1. Scanați codul QR și descărcați aplicația pe telefon.
2. Când este conectat la un dispozitiv mobil, LED-ul va clipi.
3. Pe dispozitivul mobil, selectați opțiunea „Setări”, activați WiFi și selectați rețeaua
„WIFI_FPV_XXX”. După o conexiune reușită, puteți închide setările.
4. Deschideți software-ul și apăsați butonul „START” de pe telecomandă.

FUNCȚII DE SIGURANȚĂ
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FUNCȚIILE TELECOMENZII

headless MODE
foto/video
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sertar pentru telefonul mobil

1. Pe partea din spate a telecomenzii există un sertar unde puteți introduce telefonul mobil.
2. Când apăsați butonul de alimentare, LED-ul se aprinde.
3. Țineți maneta stângă de pe telecomandă mai întâi în jos și apoi în sus. Se va auzi un sunet tictac și
se va aprinde lumina.
4. Selectați frecvența de 2,4 GHz, drona este gata să decoleze.

CONTROLUL ZBORULUI

maneta stângă sus:
drona se ridică

Maneta stângă jos:
drona se lasă în jos

maneta dreaptă sus: drona
merge înainte

Maneta dreaptă jos: drona
merge înapoi

Maneta dreapta la stânga:
drona se deplasează la
stânga

Maneta dreapta dreapta: drona se
deplasează spre dreapta

Maneta stânga la stânga:
drona virează la stânga

Mutați înainte și înapoi

Mutați la stânga și la dreapta

Pârghia stânga dreapta: drona
virează la dreapta

ÎNCĂRCARE
1. Introduceți 3 baterii AA 1,5V în telecomandă.
2. Trageți suportul bateriei din spatele dronei și încărcați-l prin cablul USB așa cum se arată în figura de
mai jos. Introduceți cealaltă parte a cablului USB în computer. Dacă bateria este complet încărcată, lumina
ar trebui să se aprindă atunci când introduceți bateria din nou în dronă și apăsați butonul de alimentare.

SPECIFICAȚII TEHNICE
Timp de încărcare a bateriei: 30-45 min
Timp de zbor și înregistrare: 7-8 min
Raza de zbor: 100 m
Rezoluție: 1080p
Linia de vedere: 120°
Senzor-G: drona urmărește mișcarea telefonului tău
WiFi FPV: descărcare imagine live

AVERTIZARE!
1.
2.
3.
4.

Produsul nu este potrivit pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani.
Nu este o jucărie, ci un dispozitiv electronic.
Utilizatorul este singurul responsabil pentru utilizarea incorectă a produsului.
Utilizați produsul într-o locație îndepărtată și departe de oameni, deoarece acest lucru îi
poate pune pe alții în pericol.
5. Nu expuneți dispozitivul la umezeală.
6. Nu expuneți dispozitivul la foc sau la alte obiecte fierbinți.
7. Produsul este potrivit numai pentru persoanele în condiții fizice și psihice bune.
8. Respectați o distanță sigură față de alte elemente zburătoare.
9. Nu încercați să dezasamblați sau să reparați singur produsul.
10. Dacă produsul nu funcționează corect, opriți utilizarea acestuia și anunțați vânzătorul.

