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PRIROČNIK 

 

Gtse 
POMEMBNE IZJAVE IN VARNOSTNE SMERNICE 

Zahvaljujemo se vam za izbiro tega izdelka, da boste lažje uporabljali ta brezpilotni 
zrakoplov, natančno preberite ta priročnik, preden ga začnete uporabljati, in 
prosimo, shranite ta priročnik za prilagajanje in popravilo drona v prihodnosti. 



-2- 
 

Pomembna izjava 

• Ta izdelek ni igrača, vključuje strokovno znanje na področju mehanike, 

elektronike, aerodinamike, visokofrekvenčnega spuščanja itd. 

Ta dron vključuje natančno opremo, ki zahteva pravilno sestavljanje in zagon, da se 

prepreči nesreče. Imetnik drona mora brezpilotni zrakoplov upravljati na varen 

način; nepravilno ravnanje povzroči resne telesne poškodbe ali materialno škodo. 

• Ta izdelek je primeren za ljudi, ki imajo izkušnje z upravljanjem brezpilotnega 

letala in so starejši od 14 let. 

• V primeru težav pri uporabi, delovanju, vzdrževanju itd. Se obrnite na lokalnega 

prodajalca ali na ustrezno osebje podjetja. Tovarna in prodajalec ne odgovarjata za 

kakršno koli poškodbo ali škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe ali 

delovanja. 

• Izdelek vsebuje drobne dele, zato jih hranite izven dosega otrok, da se izognete 

prehranjevanju ali zadušitvi. 

Varnostni ukrepi 

Dron RC je nevarno blago, prosimo, med letenjem se držite stran od množice. 

Nepravilna montaža ali poškodba drona, slab nadzor in neznano delovanje 

povzročajo nepredvidljive nesreče, kot so poškodbe drona ali telesne poškodbe. 

Piloti morajo biti pozorni na varnost letenja in razumeti odgovornost nesreče zaradi 

malomarnosti. 

• Izogibajte se oviram in ljudem 

Leteči dron ima negotovo hitrost in stanje leta, obstaja potencialna nevarnost. 

Letenje stran od gneče, stolpnic, visokonapetostnih daljnovodov itd., Pri čemer se 

izogibajte letenju v vetrovnih, deževnih in strelovitih razmerah. Zagon in namestitev 

drona morata biti strogo v skladu z navodili, pazite, da mora biti razdalja med 

dronom in ljudmi 1-2 metra. Izogibanje brezpilotnemu zrakoplovu med letenjem in 

pristankom je zadel glavo, obraz in telo. 

• Hranite ločeno od vlažnega okolja. 

Notranjost drona je sestavljena iz številnih dovršenih elektronskih komponent in 

mehanskih delov. Zato je treba preprečiti, da bi se brezpilotni zrakoplov zmočil ali 

navlažil, da bi se izognili nesrečam zaradi mehanskih in elektronskih okvar 

komponent. Med vzdrževanjem očistite površinske madeže s čisto krpo. 

• Vodi izkušeni pilot 

Kontrolne veščine imajo določene težave v zgodnji fazi učenja. Poskusite se 
izogniti letenju samim, voditi pa vas mora izkušen pilot. 

• Ta izdelek uporabljajte pravilno 

Prosimo, popravite dron z originalnimi deli, da zagotovite varnost leta. Izdelek 

uporabljajte v obsegu, ki ga dovoljujejo lastnosti izdelka, in ga lahko uporabljate v 

nezakonite namene. 
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• Varno delovanje 

1. Z brezpilotnim letalom upravljajte samo, če ste v dobri kondiciji in imate letalske 

sposobnosti. Utrujenost, trans ali nepravilno delovanje bodo povečali nepričakovana 

tveganja. 

2. Ne uporabljajte ga blizu ušes! Zloraba lahko poškoduje sluh. 

• Hranite ločeno od hitro vrtljivih delov 

Ko se motorji brezpilotnega letala vrtijo z veliko hitrostjo, naj pilot, okoliška 

množica in predmeti ostanejo stran od motorjev, da se izognete poškodbam in 

poškodbam. 

• Hranite ločeno od vročine 

Dron je izdelan iz kovine, vlaken, plastike, elektronskih komponent in drugih 

materialov, zato ga hranite ločeno od virov toplote in se izogibajte soncu in visoki 

temperaturi, da ne bi povzročili deformacije drona. 

• Okoljske zahteve 

Če izdelek zavržete po lastni želji, lahko onesnažite okolje. Odstranite ga v skladu z 

lokalnimi zakoni in predpisi. 

Opis izdelka 

Konfiguracija izdelka 

Komplet vsebuje 

Dron E511s * 1 komplet rezil * 2 varovala * 4 polnilni kabel USB * 1 

Izvijač * 1 Daljinski upravljalnik * 1 Baterija * 1 

Osnovni parametri 

Medosna razdalja: 170 mm Višina: 75 mm Skupna teža: približno 310 g  

Baterija: 7,4 V 1200 mAh 25C Čas polnjenja: približno 3 ure 

Čas leta: približno 15-16 minut 

Sestavljanje izdelkov 

Namestitev rezil (s sponko za sponke rezila) I rušenje 

Namestitev rezil: 

Namestite rezila z A na fiksni položaj roke A, rezila z B namestite na fiksni položaj roke B, z izvijačem odvijte 

srednji vijak in odstranite celotno sponko rezil, ki z dvema reziloma, nato zamenjajte nov (vključen v paket), nato 

ga pritisne, zaklene vijak in zaskoči na svoje mesto. 

Namig: 

Ni vam treba zamenjati enojnih rezil, samo zamenjajte objemko za sponke celotnih rezil z dvema reziloma 
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(vključena v paket). 

Če zamenjate enojna rezila, odstranite vijak na rezilu tako, da ga obrnete v nasprotni smeri urnega kazalca. 

Pazite, da ne izgubite vijakov. 

/jaz\Namigi: Dron zložite v vrstnem redu, prikazanem na spodnji sliki. Prosimo, 
namestite rezila glede na sliko, kot je prikazano. Rezila so razdeljena na A in 
B del, pazite na smer vrtenja. 

  

 

  

<Prepričajte se, da so rezila tipa A in B nameščena v pravilnem položaju ■ = - 
*. Če rezila namestite nepravilno, ne more vzleteti. 

S Ker so rezila tanka, pazite, da pri namestitvi preprečite nenamerne praske. 

# Prosimo, uporabite originalne rezila, ki jih nudi naša tovarna. 

• Rezila so potrošni izdelek. Po potrebi ga kupite ločeno.  
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Namestitev zavetišča 

Vstavite stebrička na varovalih v dve luknji na dnu motorjev in nato z izvijačem zaklenite vijake za pritrditev 

varoval. 

Napolnite baterijo drona 

Pritisnite in izvlecite baterijo iz glavnega dela drona, vstavite USB v adapter (ni priložen), indikator USB zasveti 

rdeče, vstavite baterijo v izhod USB, indikator USB utripa zeleno in polnjenje se začne. Ko je polnjenje končano, 

svetijo rdeča in zelena lučka, čas polnjenja pa približno 180 minut. 

• Baterije na preprogi ne polnite, da ne pride do požara. Za poškodbe in 

škodo, nastale zaradi nepravilnega polnjenja, ne prevzemamo 

odgovornosti. 

• pravilno vstavite vtič. Ne vstavljajte nazaj. 

• za polnjenje je priporočljivo uporabiti adapter 5V 1-2A. 

• ni priporočljivo uporabljati za uporabo računalniških vrat USB za polnjenje. 

Namestite baterijo Drone 

Potisnite baterijo v režo za akumulator drona in baterija je popolnoma pritrjena v dronu. Preverite, ali je baterija 

na mestu. 

 
Opomnik: Če baterija ni pravilno nameščena, je zelo verjetno, da se dron 

izklopi iz zraka in povzroči padec predmeta. 

• Ko polnite baterijo, se držite stran od otrok in mora biti pod nadzorom 
odraslih. 

Hraniti ločeno od vnetljivih materialov. Polnjenje baterije pod nadzorovanim 
območjem. Ko v sobi ni nikogar, je ne polnite. 

/ l \ Nasveti: <1 * 0® 

Baterija Adapter za polnilni kabel USB (ni priložen) 
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• Preprečite kratki stik ali stisnite baterijo. 
• Konektorja akumulatorja ne smete odstraniti iz drona in se izogniti 

kratkemu stiku. Izogibajte se kratkemu stiku in razgradnji baterije ali jo 
postavite v ogenj; Baterije ne postavljajte v bližino virov toplote (na primer v 
ogenj ali v bližino električne grelne naprave). 
• Akumulator se lahko polni samo s priporočenim polnilnikom, baterija in 

polnilnik se ne moreta zmočiti. Dron lahko pred čiščenjem obrišete s čisto 
krpo, izvlečete baterijo in odklopite iz polnilnika. Redno preverjajte žice, vtiče, 
trup in drugo polnilnike. Če se ugotovi, da je poškodovan, ga ne uporabljajte, 
dokler ga ne popravite. 

• Polnilnik ni igrača; polnilnik lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih. 
• Akumulator po letu je treba napolniti, preden ga shranite. Če akumulatorja 

ne uporabljate dolgoročno, je priporočljivo, da ga polnite vsaj enkrat na vsake 
3 mesece, da preprečite, da bi se baterija preveč izpraznila in trajno 
poškodovala. 

Ime dela drona 
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Ime dela daljinskega upravljalnika 

 

Namestite baterijo daljinskega upravljalnika 

Odstranite pokrov baterije daljinskega upravljalnika, sledite polarnosti anode in katode, ki ju prikazuje daljinski 
upravljalnik, pravilno vstavite 4 baterije AAA in nato znova namestite pokrov baterije.

Namestitev baterije na daljinsko 
upravljanje: 

 

4 baterije AAA (niso vključene)

 

* Daljinski upravljalnik uporablja 4 baterije AAA, ki jih ni mogoče ponovno 

napolniti, ali baterije AAA. (Ni vključen) 

* Pri nameščanju ali zamenjavi baterije bodite pozorni na polarnost 

baterije. 

* Ne mešajte baterij različnih vrst ali vrst. 

* Izrabljeno baterijo je treba pravočasno odstraniti in zavrženo baterijo 

pravilno vreči. 

* Če je dolgo ne uporabljate, odstranite baterijo, da preprečite poškodbe 

izdelka zaradi puščanja baterije. 

Vrni se 

Kamera gor 

krmilno 
palčko 

Kamera 
navzdol 

V sili (držite 

tipko 

ustavi se 
gumb 3s) 

Krmilna palica za plin- 

Pritisk: način brez glave 

Umerjanje kompasa 

(GPS cal ibrat ion) 

Direktni ion 
Pritisnite: Vrnitev ene tipke 

Fotografirajte / snemajte 

video brez glave 

Pristanek z enim 
ključem 

Preklopi 
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Dron sinhronizirajte z daljinskim upravljalnikom. 

1. Baterijo vstavite v predal za baterijo drona. Dron postavite na vodoravno ravnino. Pritisnite gumb za vklop drona za 

dve sekundi, da ga vklopite. Lučka drona hitro utripa in nato počasi utripa. 

2. Vklopite stikalo za vklop daljinskega upravljalnika. Sinhronizacija je končana, lučka daljinskega upravljalnika sveti 

neprekinjeno, sprednja lučka drona pa sveti. 

  

! \ • Brez sinhronizacije brezpilotnega letala z drugimi daljinskimi krmilniki vašega 

daljinskega upravljalnika in vašega brezpilotnega letala ni treba znova 

sinhronizirati, če je sinhronizacija uspešna. 

• Ko se daljinski upravljalnik sinhronizira z brezpilotnim letalom, se 

prepričajte, da na njem ni drugega daljinskega upravljalnika in da je dron 

hkrati vklopljen. V nasprotnem primeru lahko napačno ali napačno. 

Zaznavanje inicializacije drona 
Ko je postopek sinhronizacije končan, držite dron na vodoravni ravnini, samodejno bo začel zaznavati inicializacijo. Dron 

potrebuje približno 8 sekund, da dokonča zaznavanje inicializacije na mirujoči ravnini. Naslednji korak je, da mora dron 

začeti postopek kalibracije žiroskopov.  
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Žiro kalibracija 

Ko sta sinhronizacija in inicializacija uspešna, dron postavite na vodoravno ravnino, levo in desno krmilno palčko 

potisnite v spodnji desni 45 ° hkrati s spodnjo sliko. Nato sprednja in zadnja indikatorska lučka drona hitro utripata, 

žiroskop se kalibrira, končno se indikatorska lučka iz utripajoče spremeni v enakomerno, kalibracija žiroskopa je 

končana. 

 

! \ «Med izvajanjem postopka pazite, da dron postavite na vodoravno ravnino, 
sicer dron ne more leteti v ravnotežju. 
• Žiroskop je tovarniško kalibriran, uporabniku pa ga ni treba umerjati. Ta 
operacija se izvede le, če iz inicializacije ni mogoče izstopiti. 

Umerjanje kompasa 
1. Ko se dron uspešno sinhronizira z daljinskim upravljalnikom, zaključite test inicializacije in kalibracijo žiroskopa, 

nato izvedite kalibracijo kompasa. 

2. Vsakič pred vzletom drona je treba izvesti kalibracijo kompasa, sicer brezpilotni zrakoplov ne bo mogel normalno 

leteti. 

Umerjanje kompasa je razdeljeno na dva koraka: 

Najprej pritisnite gumb za umerjanje kompasa, kot je prikazano spodaj. 

 
1. korak: vodoravna kalibracija kompasa (slika 1) 

Nato z roko vrtite dron, kot je prikazano spodaj, in ga približno 3-krat vrtite v nasprotni smeri urnega 

kazalca, dokler lučka ne zasveti. Vodoravna kalibracija je končana. 

2. korak: Navpična kalibracija (slika 2) 

Pri postavljanju drona in vrtenju drona z roko, kot je prikazano na sliki 2 spodaj, trup zasukajte približno 3-

krat v smeri urnega kazalca, dokler lučka na sprednji strani letala ne zasveti. Umerjanje kompasa je 

končano.  
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Slika 2 

! \ • Opomba: Najboljša razdalja med tlemi in dronom 

med kalibracijo mora biti več kot 1 meter. 

• Drona ne kalibrirajte v močnih magnetnih poljih, kot so rudnik 

magnetita, parkirišča in gradnja temeljev iz jekla in betona. 

• Pri izvajanju kalibracije ne imejte feromagnetnih snovi, kot so ključi, 

mobilni telefoni itd. 

• Kalibracije ne izvajajte v bližini velikih kosov kovine. 

Iskanje satelitskih signalov 

Po končanem postopku kalibracije kompasa dron postavite na vodoravno 

ravnino, dron bo samodejno poiskal satelitski signal, indikatorska lučka drona 

se bo iz počasnega utripanja spremenila v enakomerno svetlobo, daljinski 

upravljalnik pa bo zapiskal, nato postopek iskanja satelitskega signala je 

končan. Dron odklenite tako, da hkrati potisnete levo krmilno palčko v levo 45 

° in desno krmilno palčko v desno 45 ° (kot je prikazana slika), motorji se 

bodo zavrteli, nato potisnite palico za plin, dron bo vzletel.
 

Namigi: Pred vzletom se prepričajte, da brezpilotni zrakoplov leti v širokem 

odprtem prostoru in da je satelitski signal več kot 7 zvezdic v aplikaciji.

Slika 1 
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Prenos in povezava aplikacije za prenos v realnem času FPV 

  
Andrew sistem mora odpreti APP in posodobiti 

zemljevid vaše lokacije, preden povežete brezžični 

brezžični internet 

Kliknite gumb START, da odprete nadzorni 

vmesnik  

Google Play IOS 

START 

Ps: ko uporabljate krmilno palčko daljinskega upravljalnika, morate zapreti navidezno 

krmilno palčko aplikacije, ki ne more delovati hkrati. 

preklaplja

nje med 

načini 
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Nastavitev parametrov poti 
Kliknite smerno točko, ki jo želite nastaviti, nato se bo aplikacija odprla v nastavitvenem meniju. 
Pritisnite in potisnite ikono, da spremenite parametre 

'Pritisnite način samostabiliziranja, da zaprete način poti

Točke poti nastavite z neprekinjeno risbo črte 

Chck za nastavitev točke 
poti Narišite pot skozi 
nastavitev točke poti 

Izbrišite eno točko, kliknite 
gumb in nato pot, ki jo želite 
izbrisati 
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1. Prepričajte se, da funkcija GPS telefona deluje. 
2. Pritisnite način samostabiliziranja, da zaprete način sledenja meni 

  

V načinu Sledite mi, mobilni telefon neprekinjeno pošilja lokacijo brezpilotnemu zrakoplovu, dron bo sledil 

vašemu telefonu. 

Ko se navidezna krmilna palica in dejanska krmilna palica aktivirata hkrati, bo dejanska krmilna 

palica prevzela primarni nadzor smeri načina orbite. 

  

Pritisnite ikono načina orbite, da bo brezpilotni zrakoplov letel obkroža mobilno napravo, hkrati pa potisnite 

smerno (desno) krmilno palčko gor ali dol, da nadzirate zmanjšanje polmera ali povečajte, potisnite smerno 

palico v levo ali desno, smer prostorskega zvoka, ki se obrača v smeri urnega kazalca ali v nasprotni smeri. 

Potiskanje krmilne ročice za plin (levo) za nadzor vzpona ali spuščanja drona.  
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Let 

Osnovni let 

Korak 

1. Sinhronizirajte daljinski upravljalnik in dron, nato bo dron samodejno zaključil inicializacijo. 

2. Izvedite postopek sinhronizacije kalibracije žiroskopov. 

3. Prenesite APP in dron z mobilnega telefona z Wifi. 

4. Izvajanje postopka umerjanja kompasa. Počakajte, da dron samodejno išče satelitske signale, običajno 60-80 

sekund (signali naj bodo daljši od 7 zvezd), dokler zadnja luč drona ne zasveti, signali pa se končajo. 

5. Odklenite dron, nato potisnite palico za plin navzgor, dron vzleti. 

Predletni pregled 

1. Prepričajte se, da sta baterija daljinskega upravljalnika in drona popolnoma napolnjena. 

2. Prepričajte se, da so rezila pravilno nameščena. 

3. Poskrbite, da bo umerjanje kompasa uspešno. 

4. Poskrbite, da bo brezpilotni zrakoplov prejel satelitski signal več kot 7 zvezd. 

5. Po odklepanju drona preverite, ali motorji dobro delujejo. 

 

Funkcija 

Vzlet / pristanek z enim ključem 
• Odklenil je dron, pritisnite gumb "y" in dron se bo samodejno vzletel in dvignil 

približno 1,5 metra, da lebdi. 

• Ko dron leti, pritisnite gumb, "in dron bo samodejno pristal. 

Nadzor leta 

Daljinec brezpilotni letalnik 

O 
° ° 

O 'oo CO /' 

Vstani 

Spustite se 

V 6 
O 0 7 ° O - <IT 

Kar daj 

Umik.   

Daljinec brezpilotni letalnik 

 

Zavijte desno Turn levo 

■ FrontU   

p
 
0

 

Zadaj 

co 

Leti levo 

Spredaj 

Leti desno  
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Način orbite 

Dron se dviga 20 metrov ali več od tal. Pritisnite gumb za orbito in glava drona se obrne nazaj v prejšnjo 

smer in lebdite, potisnite krmilno palico v desno (desno) v levo ali desno, dron bo letel v smeri urnega 

kazalca ali v nasprotni smeri urnega kazalca, 

V načinu orbite pritisnite in držite smerno (desno) krmilno palčko, dron pospeši do 2,5M / S. Povlecite 

smerno (desno) krmilno palčko, da razširite polmer. Največji polmer je približno 20 metrov. Potiskanje 

krmilne palice v smeri navzgor (desno) za zmanjšanje okoliškega polmera znaša približno 5 metrov. 

Znova pritisnite gumb za način orbite, da zapustite način orbite. 

Način orbite 

 

Način brez glave 

Pred uporabo brezglavega načina se mora dron dvigniti 5 metrov od tal. 

Če pritisnete krmilno palčko za plin, da vklopite način brez glave, bo zadnja indikatorska lučka drona hitro utripala in 

daljinski upravljalnik enkrat zapiskal, vklopljen način brez glave. Za izhod ponovno pritisnite krmilno palčko za plin. 

  

Vrni se 

Izhodišče: 
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Med vzletom ali letom, ko bo signal signala GPS prvič večji od 7 zvezd, bo za začetek zabeležena trenutna lokacija 

drona. 

Dron ima funkcijo vračanja. Če izhodišče uspešno snema pred vzletom. 

Ko se signal med daljinskim upravljalnikom in brezpilotnim letalom izgubi, se pritisne gumb za vrnitev ali pa je brez 

zrakoplova. 

Dron se bo samodejno vrnil na izhodišče in pristal, da prepreči nesreče. 

Dron ima tri različne načine vrnitve: 

1. Vrnitev z eno tipko (dron se samodejno vrne na začetno točko s pritiskom na smerno krmilno palčko) 

2. Vrnitev brez nadzora (dron se bo samodejno vrnil na izhodišče, ko je zunaj dosega daljinskega upravljalnika ali 

izgubi povezavo) 

3. Vrnitev nizke moči. (Dron se bo samodejno vrnil na izhodišče, ko bo dron v nizki moči) 

Način vračanja z eno tipko 
Ko je moč signala GPS večja od 7 zvezd, se lahko dron vrne s pritiskom na smerno krmilno palčko daljinskega 

upravljalnika. Način vrnitve z eno tipko je enak načinu vrnitve brez nadzora, vendar lahko uporabnik upravlja dron, da se 

izogne oviram s krmilno palčko, ko se dron vrne v bližino pristanka, s pritiskom na gumb za vrnitev z eno tipko lahko 

zapustite samodejno leti in ponovno pridobi nadzor. 

 

Vrnitev brez nadzora 

Če je moč signala GPS večja od 7 zvezd, kompas deluje v redu, dron uspešno zabeleži izhodišče in se signal 

daljinskega upravljalnika izgubi za več kot 6 sekund, sistem za nadzor leta bo prevzel nadzor nad brezpilotnim 

zrakoplovom in nadziral dron odleti nazaj na izhodišče. Tudi signal daljinskega upravljalnika se med letom obnovi, 

brezpilotni zrakoplov se bo še naprej vračal, vendar lahko uporabnik zapusti sistem za nadzor leta in si povrne nadzor 

nad brezpilotnim letalnikom s pritiskom na smerno palico daljinskega upravljalnika. 

Obvestilo: 

• Dron se med samodejnim povratnim letom ne more izogibati oviram. 

• Če signal GPS ni dober ali funkcija GPS ne deluje, se lahko vrne. 

• Če dron ni prejel satelitskega signala in je signal daljinskega upravljalnika 

izgubil več kot 6 sekund, se dron ne more vrniti na izhodišče in se bo počasi 

spuščal, pristal in zaklenil. 

Nizka poraba energije 

• Zadnja indikatorska lučka drona utripa počasi. Trenutno daljinski upravljalnik neprekinjeno oddaja "pisk, pisk 

..., pisk, pisk ...". Dokler bo dron letel več kot 20 metrov ali razdalja med dronom in daljinskim upravljalnikom dlje 

 

Način vračanja z eno tipko 
Pritisnite smerno krmilno palčko 
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kot 20 metrov, bo dron samodejno opravljal funkcijo vračanja. Povlecite nazaj na izhodišče. 

• Napetost drona pod varno vrednostjo bo brezpilotna letalica samodejno pristala na izhodišču 

A Nasveti: Ko je dron v stanju nizke porabe in se vrača izhodišče, daljinski 

upravljalnik ne more preklicati vrnitve. 

Posnemite fotografijo / video posnetek 

Med letom lahko kamera prilagodi kot navzgor ali navzdol, vsakič pritisne gumb na daljinskem upravljalniku, objektiv 

kamere se dvigne približno 10 stopinj. Ko je kamera v največjem kotu in daljinski upravljalnik odda, kolikokrat jo 

pritisnete, se kamera ne more dvigniti, gumb za spuščanje kamere je enak. 

Med letom lahko z gumbom za kamero / video na daljinskem upravljalniku posnamete zračno sliko. S pritiskom na gumb 

kamere bo kamera posnela fotografijo, hkrati daljinec odda "pisk", zadrži gumb za video in kamera bo začela snemati 

video, hkrati pa daljinski upravljalnik dvakrat odda "pisk", ponovno držite ta gumb, da končate.  
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Pogosto odpravljanje težav 

Serijska 
številka Težava Rešitev 

1. Lučka lučke še naprej hitro utripa po 
vklopu brezpilotnega letala. 

Dron je v stanju zaznavanja žiroskopa, prosimo, da dron postavite 
na mirujočo površino ali tla. 

2. 
Po vzletu brezpilotnega letalnika ne 
more lebdeti in se nagniti na stran. 

Dron postavite na ravno ali ravno površino in umerite žiroskop. 

3. Dron se zelo močno trese Rezila se deformirajo, rezila mora nadomestiti. 

4. Drona ni mogoče odkleniti, zadnje luči 
hitro utripajo 

Napetost akumulatorja drona je prenizka, prosimo, da jo 
popolnoma napolnite 

 

Prekodiranje videa 

Fotografirat
i 


