MINI DRONE

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Snemajte, fotografirajte potovanja in druge priložnosti z izjemno kakovostno HD tehnologijo.
Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen
bodoče uporabe.

VSEBNOST PAKETA
1x mini dron

1x daljinski upravljalec

1x USB polnilec

1x baterija

1x izvijač

4x rezervni propelerji

4x ščitnik propelerjev

1x navodila za uporabo

1x letna garancija

NAVODILA ZA UPORABO APLIKACIJE
1. Odprite aplikacijo Trgovina Play (angleško: Google Play) in vtipkajte »CAM«.

2. Skenirajte QR kodo in naložite aplikacijo na telefon.
3. Pri povezovanju z mobilno napravo bo začela utripati LED lučka.
4. Na mobilni napravi izberite možnost »Nastavitve«, vklopite WiFi ter izberite omrežje
»WIFI_FPV_XXX«. Po uspešni povezavi lahko zaprete nastavitve.
5. Odprite programsko opremo in pritisnite »START« na daljinskem upravljalcu.

VARNOSTNE FUNKCIJE

slika
video
ikona za nazaj

hitrost VR pogled
nastavitve
mediji

avtomatično slikanje

prikaz vzvratno
celozaslonski način

pristanek

pot leta
akrobacija
leva ročica

vzlet
desna ročica

samodejno lebdenje

headless način
nadzor gibanja
obrat

gibanje naprej-nazaj
gibanje levo-desno
STOP

FUNKCIJE DALJINSKEGA UPRAVLJALCA

headless način
slika/video

obrat za 360°/STOP
ON/OFF gumb

hitrost

pomik v levo

pomik v desno

vzlet

pomik naprej

leva ročica

desna ročica

pristanek

pomik nazaj

predal za mobilni telefon

1. Na zadnji strani daljinskega upravljalca se nahaja predalček, kamor vstavite mobilni telefon.
2. Ko pritisnete gumb za vklop, začne utripati LED lučka.
3. Levo ročico na daljinskem upravljalcu držite najprej dol, nato pa še gor. Sprožil se bo zvok, ki
spominja na tiktakanje, prižgala se bo lučka.
4. Izberite frekvenco 2.4GHz, dron je pripravljen za vzlet.

NADZOR LETENJA

leva ročica gor: dron se
dvigne

leva ročica dol: dron se
spusti

Desna ročica gor: dron gre
naprej

Desna ročica dol: dron gre nazaj

Desna ročica levo: dron se
pomakne levo

Desna ročica desno: dron se
pomakne desno

Leva ročica levo: dron zavije
levo

Pomik naprej in nazaj

Pomik levo in desno

Leva ročica desno: dron zavije
desno

POLNJENJE
1. V daljinski upravljalec vstavite 3 AA 1,5V baterije.
2. Potegnite držalo za baterije s hrbtne strani drona in ga napolnite preko USB kabla kot prikazano na
spodnji sliki. Drugi del USB kabla vstavite v računalnik. Če je baterija popolnoma napolnjena, se
mora prižgati lučka, ko baterijo vstavite nazaj v dron in pritisnete gumb za vklop.

TEHNNIČNE SPECIFIKACIJE
Čas polnjenja baterije: 30–45 min
Čas letenja in snemanja: 7–8 min
Domet letenja: 100 m
Resolucija: 1080p
Vidno polje: 120°
G-senzor: dron sledi gibanju vašega telefona
WiFi FPV: prenos slike v živo

OPOZORILO!
1. Izdelek ni primeren za osebe mlajše od 14 let.
2. To ni igrača, ampak elektronska naprava.
3. Uporabnik sam odgovarja za nepravilen način uporabe izdelka.
4. Izdelek uporabljajte na oddaljenem mestu ter stran od ljudi, saj lahko le-ta ogroža druge.
5. Naprave ne izpostavljajte vlagi.
6. Naprave ne izpostavljajte ognju ter drugim vročim predmetom.
7. Izdelek je primeren zgolj za osebe z dobrim fizičnim in duševnim stanjem.
8. Upoštevajte varno razdaljo od vrtljivih elementov.
9. Izdelka ne poskušajte razstavljati ali sami popravljati.
10. Če izdelek ne deluje pravilno, ga prenehajte uporabljati in o tem obvestite prodajalca.

