
EX4 Priročnik za uporabo

Pomembne opombe:

● Zaradi varnosti in preprečitve izgube lastnine natančno preberite ta priročnik.

● Prosimo, ne razstavljajte, spreminjajte ali popravljajte letala. Po potrebi se obrnite na agenta.

● Prenesite ta priročnik v PDF v razdelku »Pomoč« v zgornjem desnem kotu domače strani APP.

● Ta priročnik se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
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EX4 Priročnik za uporabo

pregled izdelka

Uvod

Letalo EX4 je opremljeno s sistemom za pozicioniranje vida in GPS, ki mu omogoča stabilno letenje in lebdenje v zaprtih 

prostorih in na prostem ter ima funkcije, kot so en ključni RTH, način v orbiti, let po progi in poti itd. EX4 je opremljen s 

3-osni mehanskim stabilizacijskim kardonom za zajem slik in videoposnetkov visoke ločljivosti. Med letom lahko prilagodi 

kot kamere, da zajame edinstvene fotografije in video posnetke iz različnih zornih kotov za boljšo izkušnjo fotografiranja iz 

zraka.

DF806 se lahko uporablja z daljinskim upravljalnikom in aplikacijo za izvajanje različnih operacij in nastavitev letala in 

kamere. Aplikacija na telefonu lahko hkrati prikaže FPV visoke ločljivosti v realnem času (pogled od prve osebe) in 

informacije, kot so parametri leta.

Največja hitrost leta je 30 km / h, čas letenja pa 25 minut.

Priprava letala.

Odprite letalo

Letalo je zloženo v paketu. Za odpiranje letala sledite spodnjim korakom.

1. 1. korak: Razširite roko navzven (slika 1);

2. 2. korak: Odvijte podvozje (slika 2);

3. 3. korak: Ločite lopatice propelerja (slika 3);

4. 4. korak: Razvijte druge roke in ponovite korak 2 ~ 3 z vsako roko (slika 4).

Slika 1.

Slika 2.

Slika 3.

Slika 4.

Baterija Namestitev

1. 1. korak: Baterijo potisnite v prednji del prostora za baterije (slika 5);

2. 2. korak: Nato pritisnite zadnji del baterije navzdol (slika 6);

3. 3. korak: poskrbite, da je zapah na akumulatorju zaklenjen in da je baterija na svojem mestu. (Slika 7).

Slika 5.

Slika 6.

Slika 7.

Opozorilo: Če baterija ni pravilno nameščena, se lahko letalo strmoglavi zaradi izpada električne energije med letom. 。
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Slika 8.

Slika 9.

● Za namestitev baterije uporabite obe roki. Namestitev baterije z eno roko lahko povzroči slabo namestitev baterije.

Namestitev kartice TF

Reža za kartico TF je spredaj na dnu ohišja letala.

Pred namestitvijo kartice TF odprite pokrov reže za kartico TF, kot je 

prikazano na desni sliki, nato vstavite kartico TF v režo in potrdite, da je 

kartica TF na pravem mestu, nato zaprite pokrov reže za kartico TF.

Slika 10.

● Uporabite kartico micro SD s hitrostjo prenosa razreda 10 ali več ali 

oceno UHS-1; največja podpora za 32 GB zmogljivosti.

● Opozorilo: Ne nameščajte ali odstranjujte kartice TF, ko je letalo vklopljeno. V nasprotnem primeru se bodo pri shranjenih podatkih 

pojavile napake.

Diagram letala

Slika 11.

•

Motor v nasprotni smeri urnega kazalca / B

P

•

rColpoeclklewrise motor / propeler

•

Optični indikator stanja pretoka

•

Pristajalna kolesa

•

Gimbal / kamera

•

Reža za kartico TF
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•

Letalska baterija

•

Kazalnik leta

Slika 12.

•

Antena

•

Kazalnik moči

•

Ena tipka

T

•

aCkaemofef / rLaaPnditch

Nadzor P uller

•

Stikalo za način letenja

B

•

uLtetoftnJoystick

•

Foto / video

•

Vrnite se domov

•

Desna igralna palica

•

Mobilni telefon

Nosilec

•

Kazalnik načina

•

Stikalo za vklop

•

USB polnjenje

Vmesnik

Načini letenja

EX4 ima naslednje načine letenja:

Način položaja:

Ko je letalo v načinu GPS, lahko doseže natančno lebdenje letala. Ko je signal GPS šibek, bo letalo samodejno prešlo v 

višinski način ali način pozicioniranja vida.

Višinski način:

V načinu višine, ko so izpolnjeni pogoji za vizualno pozicioniranje, bo letalo samodejno prešlo v način za vizualno določanje 

položaja, v načinu za vizualno določanje položaja pa lahko zrakoplov stabilno lebdi s sistemom za pozicioniranje vida.

Ko pogoj za vizualno pozicioniranje ni izpolnjen, bo zrakoplov zadrževal trenutno višino z barometrom. Natančnega 

lebdenja ni mogoče doseči, saj ima letalo možnost vodoravnega drsenja in zahteva uporabnika s kvalificiranim nadzorom 

leta.
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Lučke in indikator stanja letala

Slika 13.

Kazalnik stanja položaja vida - LED ①

ŠT. LED stanje Pomen

1.

2.

Utripajoča rdeča luč

Trdna rdeča luč

Napaka pozicioniranja vida

V pozicioniranju vida

Kazalnik leta - LED ②

ŠT LED stanje pomen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Trdno modra lučka po vklopu Trdno 

zelena lučka

Utripa zelena luč

Rdeča in modra luč izmenično utripa Rdeča in 

zelena lučka izmenično utripa Utripa modra luč

Trdna modra svetloba

Trdna rdeča luč

Utripajoča rdeča luč

Rdeča lučka dvakrat utripa Zelena 

lučka dvakrat utripa

Modra in zelena lučka izmenično utripata

Sistemski samodiagnostični testi

Daljinski upravljalnik priključen; GPS pozicioniran Daljinski 

upravljalnik povezan; GPS ni nameščen Zrakoplov ima vodoravno 

kalibracijo kompasa. Letalo je v vertikalni kalibraciji kompasa.

Ni signala daljinskega upravljalnika, GPS ni nameščen Daljinski 

upravljalnik ni povezan; GPS pozicioniran Resna napaka

Alarm prazne baterije

Alarm za močno prazno baterijo

Začetni način (GPS ni nameščen) Napaka pri 

kompasu
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Indikator stanja daljinskega upravljalnika

Slika 14.

Indikator načina letenja - LED ①

ŠT. LED stanje

Zvok

Pomen

1.

2.

Trdna zelena luč

Trdna rdeča luč

N / A

N / A

Način GPS

Način odnosa

Indikator moči - LED ②

ŠT. LED stanje

Zvok

Pomen

1.

Utripa zelena luč

med polnjenjem

Med zeleno svetlobo

polnjenje

Trdna zelena luč

Rdeča lučka utripa počasi BBB- ······ Alarm za prazno baterijo; prosimo, takoj napolnite

Alarm za hudo prazno baterijo; daljinski upravljalnik se bo samodejno 

izklopil, ko utripa lučka in se zvok ustavi

Resna napaka

Daljinski upravljalnik miruje več kot 5 minut

Zelena lučka utripa dvakratBB-BB-BB- ···

· · ·

po vklopu; poziv samodejno izgine, ko znova zaženete daljinski 

upravljalnik

Rdeča lučka hitro utripa BBB- ······

N / A Pri polnjenju

2.

3.

4.

N / A

N / A

Polnjenje končano

Daljinski upravljalnik deluje normalno

5.

6. Trdna rdeča luč N / A

7.

Vrnitev na domačo stran (RTH)

Letalo ima funkcijo Return-to-Home (RTH) in obstajajo 3 vrste RTH: RTH z eno tipko, RTH z nizko baterijo in RTH izgubi 

nadzor. Ko je signal GPS dober in letalo uspešno zabeleži povratno točko, če uporabnik vklopi RTH z eno tipko ali če letalo 

sproži RTH z nizko baterijo ali se komunikacijski signal med daljinskim upravljalnikom in letalom izgubi, bo letalo samodejno 

vrnitev na povratno točko in pristanek.

Preden zrakoplov vzleti, ko indikator stanja zrakoplova zasveti zeleno in se na GPS-ju prikaže način GPS, se trenutni 

položaj letala zabeleži kot povratna točka.
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Ena ključna RTH

Ko je signal GPS dober (indikator stanja letala sveti zeleno), se lahko letalo vrne na točko povratka prek gumba “” na 

daljinskem upravljalniku, postopek vračanja pa je enak izgubi nadzora RTH. Razlika je v tem, da lahko uporabnik, ko se 

letalo vrne in začne pristajati, nadzira letalo s krmilno palčko, da se izogne   oviram in spremeni položaj pristanka. Po 

pritisku in držanju gumba

"Za več kot 2 sekundi za izhod iz povratka lahko uporabnik

povrniti nadzor nad letalom.

RTH nizka baterija

Med letom, ko rdeča lučka indikatorja stanja zrakoplova počasi utripa, zrakoplov sproži RTH baterijo. Med pristankom lahko 

uporabnik upravlja letalo s krmilno palčko, da se izogne   oviram in spremeni položaj pristanka.

Izgubite nadzor RTH

Ko je signal GPS dober (indikator stanja letala sveti zeleno), kompas deluje normalno in letalo uspešno zabeleži povratno 

točko, če se signal daljinskega upravljalnika izgublja več kot 2 sekundi, sistem za nadzor leta bo prevzel nadzor nad letalom 

in nadziral letalo, da bo letelo nazaj do zadnje zabeležene povratne točke. Če se signal daljinskega upravljalnika obnovi 

pozneje med letom, se postopek vrnitve nadaljuje, vendar lahko uporabnik prekine vrnitev in ponovno vzpostavi nadzor nad 

letalom prek gumba RTH “”.

Pozornosti ：

● Letalo se med postopkom RTH ne more izogniti oviram, ko leti nazaj.

● Letalo se ne more vrniti na povratno točko, če je signal GPS šibek ali ni na voljo.

● Med postopkom RTH, ko letalo leti nad 30 metrov, bo letalo takoj izvedlo funkcijo RTH; pri letenju pod 30 metrov se bo letalo 

samodejno dvignilo na 30 metrov in nato izvedlo funkcijo RTH.

● Če letalo ne sprejme satelitskega signala ali se signal daljinskega upravljalnika še naprej izgublja več kot 2 sekundi, se 

letalo ne bo moglo vrniti in se bo počasi spuščalo, dokler ne pristane.

Sistem položaja vida

Sestavljen je iz ultrazvočnega senzorja ① in kamero ②, Sistem vida sestavljata senzor vida in ultrazvočni senzor. Podatke 

o položaju letala lahko dobite s senzorjem vida, trenutna višina pa se lahko oceni z ultrazvočnim senzorjem, tako da je 

mogoče zagotoviti natančno pozicioniranje in varen let letala.

Slika 15.
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Sistem za pozicioniranje vida

Sistem za pozicioniranje vida se običajno uporablja v zaprtih prostorih, kadar je GPS šibek ali ni na voljo. Najbolje 

deluje, če je višina letala manjša od 3 metrov.

Slika 16.

Na natančnost vidnega sistema zlahka vplivajo moč svetlobe in značilnosti površine

teksture. To bi se zgodilo, če ultrazvočni senzor ne bi mogel normalno delovati, da bi zaznal nadmorsko višino, ko preleti 

predmete, narejene iz materialov, ki absorbirajo zvok. Ko senzor vida in ultrazvočni senzor nista na voljo, bo letalo 

samodejno preklopilo v višinski način. Bodite previdni pri upravljanju letala v naslednjih primerih:

● Leti hitro na nadmorski višini pod 0,5 m.

● Letenje nad enobarvnimi površinami (na primer čisto črna, čisto rdeča, čisto rdeča in čisto zelena).

● Preletite močne svetlobno odsevne površine ali površine, ki so nagnjene k odsevu.

● Letenje nad vodo ali prozornimi površinami predmetov.

● Letenje nad premikajočimi se površinami predmetov (na primer gneča, zibanje žongle in stekla).

● Preletite območje, kjer se svetloba dramatično in hitro spreminja.

● Preletite površine, ki so izredno temne (lux <10) ali zelo svetle (lux> 10.000).

● Preletite materialne površine, ki absorbirajo ultrazvočne valove (kot debela preproga).

● Preletite površine brez jasnih tekstur.

● Preletite površine z zelo ponavljajočimi se teksturami (majhna mrežna opeka v isti barvi).

● Preletite površine, ki se nagibajo za več kot 30 stopinj (ni bilo mogoče sprejeti odmeva ultrazvočnega vala).

● Hitrost letenja je treba nadzorovati, da ne bo prehitro. Ko je letalo 1 meter proti tlom, hitrost letenja ne sme biti večja od 5 m 

/ s; Ko je letalo 2 metra proti tlom, hitrost letenja ne sme biti večja od 14 m / s.

● Senzorji naj bodo ves čas čisti.

● Sistem vida je učinkovit le, če je letalo na nadmorski višini 3 metre.

● Poskrbite, da je svetloba dovolj svetla in da so površine z jasnimi teksturami, da lahko sistem vida pridobi informacije o 

gibanju s prepoznavanjem tal
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teksture.

● Sistem vida morda ne bo pravilno deloval, če bo letalo letelo nad vodo, slabo osvetljeno podlago in površinami brez jasnih 

vzorcev ali tekstur.

● Med delovanjem sistema za vid ne uporabljajte drugih ultrazvočnih naprav s frekvenco 40KHz.

Stikalo za vklop letala

Vklop / izklop letala

Pritisnite in držite stikalo za vklop letala približno 2 sekundi, letalo se bo vklopilo. V tem času bo letalo zaslišalo ton, 

prižgane pa bodo sprednje in zadnje luči; ponovno pritisnite in pridržite stikalo za vklop približno 2 sekundi, letalo se bo 

izklopilo, sprednja in zadnja luč pa ne bosta ugasnili.

Slika 17.

Letalska baterija

Kapaciteta akumulatorja letala je 2400mAh, njegova nazivna napetost pa 11,4V. Ta baterija uporablja visokoenergijske baterijske 

celice.

Slika 18.

Slika 19.

Letalska baterija

Uravnoteženi polnilnik

Preverite življenjsko dobo baterije

Vstavite letalsko baterijo v polnilnik (ne priklopite na napajalnik), uporabnik lahko vidi trenutno stanje akumulatorja glede 

na stanje lučke polnilnika, kot je prikazano:

- - - 8 ---
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Slika 20.

Polnjenje

Poskrbite, da boste letalo popolnoma napolnili vsakič pred letom. Baterijo letala je treba polniti z uradno dobavljenim 

namenskim polnilnikom. Z adapterjem 5V 2A je čas polnjenja približno 270 minut.

Napolnite baterijo, kot sledi:

1. korak: Napajalnik USB in polnilnik, uravnotežen z baterijami, povežite s kablom USB; 2. korak: Napajalnik USB 

priključite na gospodinjsko vtičnico;

Korak 3: Vstavite letalsko baterijo v uravnotežen polnilnik in se prepričajte, da je povezava varna.

Slika 21.

Pozor:

● Nadzor odraslih je potreben, ko se letalo polni. Baterije je treba polniti samo pod nadzorom odrasle osebe.

● Ne kratek stik in stisnite baterije, da ne pride do eksplozije.

● Akumulatorja ne smete kratek stik, razgraditi ali postaviti v ogenj; in baterije ne smete postavljati v visokotemperaturna in 

ogrevana mesta (na primer v ogenj ali v bližini električne grelne naprave).

● Model lahko uporablja samo priporočeni polnilnik. Redno je treba preverjati, ali so žice, vtiči, ohišje in drugi deli polnilnika 

poškodovani. Ko je polnilnik poškodovan, ga je treba ustaviti, dokler ga ne popravite.

● Polnilnik ni igrača; polnilnik lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih.

● Po letu je treba baterijo pred shranjevanjem napolniti. Če ga ne uporabljate, je priporočljivo, da baterijo polnite vsaj enkrat 

mesečno, da preprečite trajne poškodbe baterije zaradi prekomernega praznjenja.

● Uporabljate lahko samo 5-voltne napajalnike USB, ki ustrezajo lokalnim zakonom in predpisom.
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Pritrdite in odklopite propelerje

Pritrdite / odklopite propelerje

Propelerji so vnaprej nameščeni v paketu. Če je propeler med uporabo poškodovan, ga zamenjajte po naslednjih korakih:

Odklopite propelerje

Odvijte dva vijaka na roki letala v nasprotni smeri urnega kazalca s šestkotnim ključem, ki je vključen v paket, in nato počasi 

izvlecite propeler.

Slika 22.

Slika 23.

Pritrdite propelerje

Prosimo, namestite propeler A v roko A in propeler B v roko B. Vstavite propeler v gred in poravnajte dve luknji na 

propelerju z luknjami na gredi. Nato privijte dva vijaka v smeri urnega kazalca s šestkotnim ključem.

Slika 24.

Slika 25.

● Prepričajte se, da sta propeler A in propeler B nameščena v pravilnih položajih. Letalo ne bo normalno letelo, če bodo 

propelerji nameščeni nepravilno.

● Ker so propelerji tanki, bodite previdni pri njihovi namestitvi, da preprečite nenamerne praske.

● Za zamenjavo uporabite uradne namenske propelerje.

● Propelerji so potrošni material. Po potrebi kupite uradne namenske propelerje.
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Daljinec

Vklop in izklop

Slika 26.

Krmilnik vklopite in izklopite s pritiskom na gumb za vklop več kot 2 sekundi

Preverjanje življenjske dobe baterije in polnjenje baterije

Po vklopu daljinskega upravljalnika opazujte stanje indikatorja. Ko lučka vedno sveti zeleno, je baterija dovolj; ko lučka 

utripa zeleno, je baterija premalo.

Baterijo napolnite po naslednjih korakih:

Slika 27.

Funkcija in stanje daljinskega upravljalnika

Stikalo za način letenja

Slika 28.

Pritisnite gumb “M”, da preklopite način letenja letala. Lučka načina letenja označuje trenutni način.

LED stanje

Zvok

Pomen
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Trdna zelena luč

Trdna rdeča luč

N / A

N / A

Način GPS

Način odnosa

Nastavitev kardanske gredi

Kot fotografiranja v fotoaparatu lahko prilagodite za boljšo izkušnjo fotografiranja iz zraka. Kot je prikazano na spodnji sliki, 

pokličite jermenico v zgornjem levem kotu daljinskega upravljalnika, da nadzorujete kot nagiba kamere.

Slika 29.

Foto / video

Kratek pritisk na “” ， z zvočnim signalom »Beep« na RC, kar pomeni, da je fotografija uspešno posneta. Dolgo pritisnite “” ， z 

zvokom »BB-« na RC, kar pomeni, da se video začne uspešno snemati. Ponovno pritisnite "" ， z zvokom “BB-” na RC, kar pomeni, 

da se video posnetek uspešno snema.

Slika 30.

● Pozor: Če letalo ni vstavljeno s kartico TF ali če kartica TF ne deluje, se bodo fotografije in video posnetki shranili v mobilno 

napravo, kakovost video datotek pa je razmeroma slaba.

● Pred izklopom ustavite snemanje, sicer bo datoteka povzročila škodo.

● Med snemanjem slik ni mogoče posneti.

Vzlet / pristanek z enim ključem

Slika 31.

Dolgo držite gumb za vzlet / pristanek z enim ključem za 2 do 3 sekunde. Ko daljinski upravljalnik nenehno zapiska, letalo 

samodejno vzleti in se dvigne na višino 1,2 metra ter lebdi.

Dolgo pritisnite gumb za vzlet / pristanek z enim ključem za 2 do 3 sekunde. Ko daljinski upravljalnik
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nenehno piska, letalo bo pristalo navpično.

RTH z enim ključem

Slika 32

Dolgo pritisnite gumb “” z zvokom “BB-” na RC, da zaženete RTH. Letalo bo odletelo nazaj na zadnjo zabeleženo povratno 

točko. Džojstikov ni mogoče uporabljati med postopkom vzpona in vrnitve. Med pristankom lahko uporabnik preklopi krmilno 

palčko za upravljanje letala in izbiro mesta pristanka. Med vrnitvijo ponovno pritisnite gumb "Nazaj", da zaprete način RTH, 

nato bo uporabnik spet prevzel nadzor nad letalom.

Pozor ： Če želite zagotoviti čim natančnejšo vrnitev na domačo točko, letalo odpeljite na prosto

območje (brez visokih zgradb v polmeru 50 metrov, ravno v polmeru 10 metrov), pri čemer GPS deluje dobro. Potem se bo 

lahko vrnila funkcija domov.

● Ko je vklopljen način določanja položaja GPS, samodejno preklopi v samodejni vrnitev v domači način, če daljinski 

upravljalnik izgubi nadzor.

● Ko je način RTH omogočen, če letalo leti pod višino 30 metrov, se bo samodejno dvignilo na 30 metrov, preden se bo vrnilo 

v domačo točko. če letalo preleti več kot 30 metrov višine, se bo letalo vrnilo v domačo točko na trenutni višini. Prosim, ne

med postopkom vračila uporabite druge funkcije. Prepričajte se, da v primeru morebitnih nesreč ni ovir za 

vrnitev.

Območje optimalnega prenosa

Pred letom popolnoma razširite antene. Signal je šibek neposredno nad anteno. Signal med letalom in daljinskim 

upravljalnikom je najbolj zanesljiv, če so antene nameščene glede na letalo, kot je prikazano spodaj.

Poskrbite, da zrakoplov leti znotraj optimalnega prenosnega območja. Če želite ohraniti optimalno zmogljivost prenosa, 

prilagodite daljinski upravljalnik in antene ter med letom ohranite prostor med krmilnikom in letalom.

Slika 33
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Način krmiljenja dušilke

Način krmiljenja dušilke

Slika 34

Preklop načina 2 / način 1

Preklopite v način 2

Preklopite levo krmilno palčko ① v najnižji položaj in pritisnite gumb "Vzlet / pristanek z enim ključem"

② ob istem času. Nato vklopite daljinski upravljalnik ③. Sprostite krmilno palčko ① in gumb ② za vstop v način 2.

Slika 35

Preklopite v način 1

Preklopite desno krmilno palčko ① v najnižji položaj in pritisnite gumb "Photo / Video" ② ob istem času. Nato vklopite 

daljinski upravljalnik ③. Sprostite krmilno palčko ① in gumb ② za vstop v način 1.

Namestitev držala za telefon

1. Držalo za telefon vstavite v režo na zadnji strani daljinskega upravljalnika.

2. Telefon namestite na držalo telefona.

3. Prilagodite telefon in anteno, dokler telefon ni trdno nameščen.

Slika 36

Slika 37

Slika 38
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Prenesite APP

Preden začnete leteti, obvezno povežite APP. Uporabnik lahko preko APP nadzoruje let, upravlja z gimbalom / kamero in 

nastavlja parametre leta letala.

Optično preberite kodo QR, da vstopite na trg aplikacij in pridobite naslov za prenos:

Slika 39

● Prepričajte se, da je mobilno programsko okolje Android 5.0 ali novejše in IOS 9.0 ali novejše, sicer APP morda ne bo 

uspešno nameščen ali pa bo deloval z napakami.

● Ko uporabljate APP, se prepričajte, da naprava podpira 5GHz Wi-Fi, sicer se ne bo mogla povezati z letalom.

Shranjevanje fotografij in videoposnetkov.

Če kartica SD ni nameščena, se video in fotografije shranijo v mobilno aplikacijo. V tem primeru je kakovost videoposnetka 

razmeroma slaba (ni priporočljivo).

Če je v letalu nameščena kartica SD, se videoposnetki in fotografije shranijo na kartico SD. V tem primeru je kakovost videa 

veliko boljša (priporočljiva).

Videoposnetke in fotografije na kartici SD lahko prenesete v mobilno aplikacijo.

Opomba: Samo mobilni telefoni s 5G Wi-Fi lahko podpirajo prenosno povezavo FPV.

● Kakovost in razdalja prenosa FPV se razlikujeta glede na različne mobilne telefone in različne okoljske razmere.

● Za boljšo izkušnjo FPV letete z zrakoplovom čim bolj odprto.

● Dejanski test kaže, da je največji FPV

razdalja 1200 metrov brez motenj

nemoteno

prenos

prenos

okolje.
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Let

Zahteve letalskega okolja

1. Z letalom ne letite v slabem vremenu, kot je močan veter, sneg, dež, megleno vreme itd.

2. Izberite široko, odprto mesto brez visokih zgradb, obkroženih kot kraj leta. Stavbe, ki uporabljajo a

veliko jeklenih palic lahko vpliva na delo kompasa in blokira signale GPS, kar povzroči slabo pozicioniranje ali celo nezmožnost 

lociranja letala.

3. Med letenjem ne puščajte zrakoplova na vidnem mestu, stran od ovir, gneče, vode itd.

4. Ne letite na območjih, ki imajo visokonapetostne vodnike, komunikacijske bazne postaje ali prenos

stolpi itd., da se izognete motnjam signala daljinskega upravljalnika.

5. Pri letenju nad 6000 m nadmorske višine bo zmogljivost akumulatorja in napajalnega sistema zrakoplova odvisna

zaradi okoljskih dejavnikov poslabšala, kar bo vplivalo na zmogljivost leta. Prosimo, letite previdno.

6. GPS ni na voljo za letenje v polarnem krogu in antarktičnem krogu.

Omejitve leta in omejitve letenja na posebnem območju

V skladu s predpisi o kontroli zračnega prometa in predpisi za upravljanje brezpilotnih letal ICAO ter nadzor zračnega prometa različnih držav 

morajo brezpilotni zrakoplovi leteti v predpisanem zračnem prostoru.

Predletni pregled

1. preverite, ali so daljinski upravljalnik, letalska baterija in mobilna naprava popolnoma polnjeni;

2. poskrbite, da so propelerji nedotaknjeni in pravilno nameščeni;

3. Prepričajte se, da so sprednji in zadnji kraki ter rezila popolnoma razklopljeni;

4. Prepričajte se, da je objektiv fotoaparata čist;

5. Prepričajte se, da je kartica TF pravilno nameščena;

6. Prepričajte se, da je baterija trdno nameščena;

7. Vedno uporabljajte originalne komponente ali dodatke, ki jih je odobril proizvajalec. Uporaba

neoriginalna dodatna oprema lahko ogrozi uporabo letala.

Testni let

Nasveti za začetnike

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka. Pred letenjem natančno preberite naslednja navodila, da se izognete običajnim 

nepravilnim operacijam, ki lahko poškodujejo letalo.

Zelo priporočljivo je uporabiti način za začetnike, pri katerem bo višina letenja letala omejena na 30 metrov, razdalja pa na 

50 metrov (omejitev višine / razdalje lahko nastavite ročno), letalo pa lahko samo vzlet, če je signal GPS dober. Če je 

uporabnik že seznanjen z delovanjem letala, lahko izklopi način za začetnike v meniju »Splošne nastavitve« aplikacije.

Prosimo, vedno nadzirajte letalo v vidnem območju. Ko je letalo v načinu za določanje položaja in je prenos FPV prelomljen 

in celo izgubljen, aktivirajte funkcijo RTH za samodejno vrnitev letala. Če daljinski upravljalnik ne pozna položaja letala in 

okolice, bo prišlo do velike možnosti strmoglavljenja.

Če uporabnik ne pozna ročnega vzleta in pristanka letala, je priporočljivo uporabiti funkcijo vzleta in pristanka z eno tipko, 

nato pa bo letalo samodejno vzletelo ali pristalo.

Če uporabnik ne pozna delovanja krmilne palice, jo premaknite rahlo in previdno. Vsako rahlo premikanje krmilne palice 

povzroči znatno premikanje letala.

Vedno bodite pozorni na smer letala. Smer, ki jo nadzoruje krmilna palica, je vedno enaka smeri kam je letalska kamera. Na 

primer, če je letalo
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kamera je obrnjena proti uporabniku, potisnite krmilno palčko naprej in letalo bo letelo proti uporabniku; potisnite krmilno palčko v 

levo in letalo bo letelo v desno ... enako kot drugi primeri.

Začetniški način

Za začetnike vklopite način za začetnike. Ko je način aktiviran, bo letalo letalo lociralo svoj položaj z GPS, preden bo 

pripravljeno na vzlet. Če po vzletu zrakoplova ni mogoče nadzorovati, lahko s pomočjo RTH omogočite samodejno vrnitev 

letala.

Seznanjanje daljinskega upravljalnika in letala

Letalo je predhodno seznanjeno z daljinskim upravljalnikom v paketu, uporabniki ga lahko uporabijo, ko ga enkrat vklopijo. 

Če pa je daljinski upravljalnik zamenjan ali zaradi drugih razlogov povzroči neuspeh pri ujemanju zrakoplova in daljinskega 

upravljalnika, dokončajte vezavo, kot sledi:

1. Vklopite stikalo za vklop letala in daljinskega upravljalnika;

2. Vklopite telefon in pojdite v meni »Nastavitve - Brezžični LAN«, da preverite trenutni seznam Wi-Fi

virov. V tem primeru bo uporabnik našel Wi-Fi signal zrakoplova: Drone-xxxxxx (serijska številka, vključno s črkami in 

številkami), in Wi-Fi signal daljinskega upravljalnika: Controller-xxxxxx (serijska številka, vključno s črkami in številkami). 

Zapišite serijsko številko daljinskega upravljalnika ；

3. Izberite Wi-Fi signal letala in ga povežite;

4. Vstopite v vmesnik APP in tapnite gumb »...« v zgornjem desnem kotu, da odprete »Splošne nastavitve«

meni;

5. Tapnite »Seznani« v »Pair RC«;

6. V pogovornem oknu, ki se odpre (slika . 41) , vnesite serijsko številko predhodno posnetega uporabnika daljinskega upravljalnika. Po 

potrditvi serijske številke tapnite »Seznani«;

Slika 41

7. Ponovno pojdite v meni »Nastavitve - Brezžični LAN« na mobilnem telefonu, da preverite serijsko številko

letala in daljinskega upravljalnika. Če je serijska številka enaka, je vezava zaključena. V tem primeru bo LED indikator 

zadnje roke letala utripal zeleno ali neprekinjeno zeleno.

Samodiagnostični testi letala

Ko sta letalo in daljinski upravljalnik uspešno povezana, indikator stanja obarva modro modro, kar pomeni, da letalo vstopi v 

postopek samodiagnostičnih preskusov. Takrat zagotovite, da je zrakoplov statično postavljen na vodoravna tla.

Med samodiagnostičnimi preskusi zrakoplova lahko situacije, kot so vibracije okolja, povzročijo, da zrakoplov in kardansko 

gorivo nenormalno delujeta. Če se pojavi ta pojav, izklopite letalo in ga položite na mirujočo vodoravno podlago, da ga 

znova zaženete, letalo pa se bo vrnilo v normalno delovno stanje.

Kalibracija letalskega kompasa

Letalo ima vgrajen kompas, ki zagotavlja, da letalo med inteligentnim letom ohranja natančen smer. Stanje kompasa je 

treba preveriti pred vsakim letom.
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○ Če naletite na naslednje situacije, ponovno umerite kompas letala:

1. Pred letom na novo mesto leta;

2. Ko indikator stanja letala pokaže, da ima kompas napake;

3. Ko APP in letalo opominjata na umerjanje kompasa;

4. Ko se letalo med lebdenjem ali letenjem močno premika.

○ Umerjanje kompasa prek APP:

1. Vstopite v način umerjanja:

Ko je letalo povezano z APP, tapnite gumb »...« v zgornjem desnem kotu nadzornega vmesnika APP (slika 42), da odprete 

meni »Splošne nastavitve« (slika 43).

Slika 42

Slika 43

Nato tapnite gumb "Umerjanje kompasa".

Ko se APP prikaže, preverite trenutno okolje in se po pozivu ne približujte kovinskim predmetom. Nato tapnite gumb 

"Kalibracija" (slika 44).

Slika 44

Slika 45

V tem primeru, ko indikator stanja na zadnji roki letala izmenično utripa modro in rdeče, se začne način umerjanja kompasa. 

Trenutno se vmesnik APP prikaže kot slika.

45.

2. Umerjanje kompasa

Obstajata dva koraka za umerjanje kompasa. 1. korak: 

vodoravno umerjanje

Ko APP pozove, da letalo zavrtite vodoravno, ga postavite vodoravno v roko, nato pa letalo obrnite vodoravno, dokler 

indikator stanja na zadnji roki letala ne preide v alternativno utripajočo rdečo in zeleno luč, kar pomeni, da vodoravna 

kalibracija je uspešen.
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Slika 46

2. korak: Navpična kalibracija

Kot je prikazano na sliki. 47, ko APP zahteva, da se glava letala postavi navzgor in vrti, postavite letalo v roko, kot je 

prikazano na sliki. 48 in zagotoviti, da je telo letala pravokotno na tla; nato letalo zavrti vodoravno.

Slika 47

Slika 48

Ko indikator stanja na zadnji roki letala zasveti zeleno (neprekinjeno ali utripa), je kompas uspešno kalibriran.

Trenutno bo APP pozval »Umerjanje uspešno«, nato tapnite »Končaj«, da končate postopek umerjanja. Če indikator stanja 

približno 6 sekund zasveti rdeče rdeče, kalibracija kompasa ne uspe. Pojdite na drugo lokacijo in ponovno umerite.

Opomba: Po zamenjavi mesta leta obvezno umerite kompas pred prvim letom.

● Če LED-indikator letala med letom izmenično utripa modro in zeleno, kar pomeni, da je kompas nenormalen in ga je treba 

umeriti.

● Med umerjanjem se držite stran od okolja z magnetnimi motnjami, sicer umerjanje ne bo uspelo.

● Ne kalibrirajte na območjih z močnimi magnetnimi polji, kot so magnetne mine, parkirišča in stavbe s podzemno ojačitvijo.

● Ne kalibrirajte s feromagnetnimi materiali, kot so ključi, mobilni telefoni itd.

● Ne umerjajte, če so v bližini veliki kovinski kosi.

Osnovni koraki letenja

1. Letalo postavite na široko odprto območje, tako da je spredaj pred njim.

2. Vklopite letalo in daljinski upravljalnik.

3. Daljinski upravljalnik povežite z letalom in nato nadaljujte s samodiagnostičnimi testi letala.

4. APP povežite z mobilno napravo in vstopite v vmesnik FPV.

5. Odklenite letalo, ko aplikacija pokaže: pripravljeno za uporabo.

6. Povlecite palico za plin, nato letalo vzleti, in nadzor letenja nadaljujte z levo / desno palico.

7. Povlecite palico za plin, da pristanete letalo.

8. Povlecite palico za plin v spodnji položaj in držite 3 sekunde, da zaklenete letalo.
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9. Izvlecite baterijo iz letala in nato izklopite daljinski upravljalnik.

Video predlogi in nasveti

1. Pred letom se prepričajte, da so sestavni deli letala normalni;

2. Za snemanje izberite sončno, vetrovno vreme

3. izvedite testne lete za določitev letalskih poti in predogled prizorov ;;

4. Nežno potisnite krmilno palico, da bo gibanje letala nemoteno in stabilno;

5. Izberite ustrezen kot streljanja

6. Poskusite posneti video posnetke v načinu za določanje položaja
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Daljinski upravljalnik za nadzor leta

Vklop

Postavite letalo na ravno površino, zaporedoma vklopite daljinski upravljalnik in letalo, počakajte letalo na ravnem terenu 

približno 30 sekund za samodiagnostične teste.

Ko indikatorska lučka zrakoplova iz utripajoče ali modre v modro postane utripajoča ali v zeleno, kar pomeni, da sta daljinski 

upravljalnik in letalo povezana.

Povežite APP

Kliknite Nastavitev WLAN in kliknite "Controller-XXXXXX" ， po uspešni povezavi zapustite Nastavitve

Odprite aplikacijo, vnesite domačo stran, kot je prikazano ， Ko se privezani vmesnik prikaže, tapnite »Preveri« in nato »Začni 

leteti«, da vstopite v vmesnik za letenje, si ogledate slike v realnem času ali izvedete potrebne operacije.

Slika 49

● Če povežete krmilnik -xxxxxx Wi-Fi, je razdalja med upravljanjem in prenosom slike razmeroma dolga, kar je primerno za let 

na dolge razdalje.

● Ohranite trenutno povezavo WiFi in ne preklopite na mobilno omrežje.

● Samo prenosni telefoni s 5G Wi-Fi lahko podpirajo prenosno povezavo FPV.

● Z APP spremljajte sliko in trenutno stanje letala.

● Daljinski upravljalnik s funkcijo APP bo dosegel najboljši učinek. Daljinski upravljalnik se v glavnem uporablja za nadzor 

osnovnega leta, APP lahko doseže tudi druge funkcije, kot so fotografiranje ali snemanje videoposnetkov, način sledenja, način 

orbite ali način letenja s točko. Če uporabnik upa, da bo letalo nadziral prek aplikacije, si oglejte spodnji del tega priročnika »Fly 

with APP«.

Stanje signala GPS

Ko je indikator stanja letala neprekinjeno zelen, to pomeni, da je določanje položaja GPS normalno in da lahko letalo varno 

vzleti.

Ko na indikatorju stanja zrakoplova utripa zelena lučka, to pomeni, da je signal GPS šibek ali da signala ni, za delovanje pa 

je mogoče izbrati višinski način (ta način je težko upravljati, začetnikom ni priporočljivo).

● Dron nastavite in se pripravite na vzlet, potem ko lučka letala zasveti zeleno (kar kaže na dober signal GPS).

● Izberite odprto in prostorno polje. Visoke jeklene konstrukcije in kovinski materiali bodo motili kompas in GPS.

Slika 50

Upravljajte letalo

Vzlet

1. način: ročni vzlet

Levo in desno krmilno palčko preklopite navzven vsaj 3 sekunde (prikazano kot 

slika), da se propelerji začnejo vrteti.

2. način: vzlet z eno tipko
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Dolgo držite gumb za vzlet / pristanek z enim ključem za 2 do 3 sekunde. Ko daljinski upravljalnik nenehno zapiska, letalo 

samodejno vzleti in se dvigne na višino 1,2 metra ter lebdi.

Upravljanje leta z daljinskim upravljalnikom

Po vzletu nadzirajte let letala, kot je prikazano 。

Ｍ ode1

Slika 51

Ｍ ode2

Slika 52

Pristanek

Upoštevajte, da se izognete gneči in oviram ter zagotovite, da se letalo pred pristankom lebdi nad mestom pristanka. Za 

mesto pristanka izberite odprt in raven prostor.

3. 1. način: pristanite ročno

Počasi preklopite krmilno palčko za plin, da krmilite letalo, da pristane. Ko dron pristane na tleh, še naprej preklapljajte 

krmilno palčko v najnižji položaj, dokler se propelerji ne ustavijo.

4. 2. metoda: pristanek z enim ključem

Dolgo držite gumb za vzlet / pristanek z enim ključem za 2 do 3 sekunde. Ko daljinski upravljalnik nenehno zapiska, bo 

letalo pristalo navpično.
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Ugasniti

Po opravljenem letu najprej izklopite letalo in nato daljinski upravljalnik.
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Za nadzor zrakoplova uporabite APP

Vklop

Postavite letalo na maščobno površino, pritisnite in pridržite 2 sekundi, da vklopite brezpilotni zrakoplov. Počakajte, da zrakoplov 

približno 30 sekund na ravnem terenu zaključi s samodiagnostičnimi testi, indikator stanja letala pa začne utripati modro.

Povežite se z aplikacijo

Odprite nastavitev WLAN in kliknite »Drone-XXXXXX«, nato pa po uspešni povezavi Wi-Fi zapustite meni Nastavitve.

Odprite aplikacijo, vnesite domačo stran, kot je prikazano spodaj. Ko se prikaže obvestilo o vezavi, tapnite »Preveri« in nato »Začni 

leteti«, da odprete glavni vmesnik. Nato lahko uporabnik spremlja prenos FPV v realnem času ali izvede potrebne operacije.

Slika 53

● Pri povezovanju Wi-Fi “Drone -xxxxxx” je razdalja med krmilnikom in prenosom FPV veliko krajša.

● Ohranite trenutno povezavo Wi-Fi in ne preklopite na mobilno omrežje.

● Samo prenosni telefoni, ki podpirajo 5G Wi-Fi, lahko podpirajo prenosno povezavo FPV.

● Uporabite APP za spremljanje slike FPV in trenutnega stanja letala.

Izberite Nadzorni način

Privzeti način nastavitve je način 2, uporabnik pa lahko način vklopi “ ... "

Slika 54

Slika 55

Izberite Način letenja

Privzeti način letenja je položaj.

Za začetnike je močno priporočljivo leteti pod položajnim načinom. Z dobrimi sposobnostmi letenja lahko uporabnik izbere 

način višine ali druge načine. Funkcije načinov so opisane v naslednjem poglavju spodaj.

Vzlet

5. 1. način: vzlet ročno

Tapnite prazno območje zaslona in navidezne krmilne palice se bodo 

pojavile na zaslonu. Levo in desno krmilno palčko preklopite navzven 

(prikaže sliko), da odklenete letalo in propelerji se bodo začeli vrteti.

Slika 56
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2. način: dotik z enim ključem 

， na zaslonu se bo pojavilo potrditveno obvestilo.

Dotaknite se »V redu« in propelerji bodo pospešili njegovo vrtenje in letalo bo vzletelo. Prosimo, držite 

se zrakoplova med vzletom.

Nadzor leta preko APP

Po vzletu nadzirajte let letala, kot je prikazano 。

1. način

Slika 57

Ｍ ode 2)

Slika 58

Nadzor gravitacijskega senzorja

Dotaknite se »

ali v levo in desno tako, da nagnete telefon naprej, nazaj, levo in desno. Znova tapnite ta gumb, da prekličete način gravitacijskega 

senzorja.

“Za odpiranje načina gravitacijskega senzorja. Uporabnik lahko nadzira letalo, da se premika naprej, nazaj,

Ta funkcija je močno odvisna od zmogljivosti mobilnega telefona, zato jo uporabljajte previdno !!!
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Opozorilo: Telefon naj bo uravnotežen. Telefon podpira način gravitacijskega senzorja.

Pristanek

1. način: pristanite ročno

Počasi preklopite krmilno palčko za plin, da krmilite letalo, da pristane. Ko dron pristane na tleh, še naprej preklapljajte 

krmilno palčko v najnižji položaj, dokler se propelerji ne ustavijo

2. metoda: pristanek z enim ključem

Dotaknite se in na zaslonu se prikaže potrditveno obvestilo. Dotaknite se »V redu« in propelerji bodo samodejno začeli 

pristajati.

Med pristankom se držite stran od letala.

Način položaja ：

Privzeti način letenja je položaj. Ko je letalo postavljeno (indikator stanja zrakoplova sveti zeleno), se zrakoplov odklene.

V tem načinu bo letalo samodejno postavilo GPS, zato ima boljšo stabilnost in varnost letenja.

● Opomba: Priporočljivo je, da za prvi let uporabite privzeti način položaja in izberete druge načine, ko se uporabnik seznani 

z operacijo.

● Pred poletom potrdite način upravljanja.

Višinski način ：

V tem načinu ima letalo samo način pozicioniranja vida brez določanja položaja GPS, gibanje letala pa je bolj prilagodljivo. 

Za nadzor leta leta potrebuje usposobljeno operacijo. Če pogoj za določanje položaja vida ni izpolnjen (sprednja lučka 

utripa rdeče), funkcija pozicioniranja vida odpove in gibanje letala je odvisno od ročnega upravljanja.

Po popolnem obvladovanju načina položaja lahko uporabnik deluje v višinskem načinu.

RTH z enim ključem

Po potrebi tapnite

Aplikacija bo prikazala potrditveno obvestilo in po potrditvi, da trenutni pogoji leta izpolnjujejo zahteve kot pojavno obvestilo, 

tapnite »v redu«.

Vrnitev na dom (RTH)

Po potrebi se lahko uporabnik dotakne gumba RTH “

funkcija aktivirana, bo APP prikazal potrditveno obvestilo. Nato se mora uporabnik prepričati, da trenutni pogoji letenja 

izpolnjujejo zahteve v pojavnem potrditvenem obvestilu, in tapnite V redu. Nato se bo letalo nato inteligentno vrnilo z 

vzletno točko kot domačo točko. Vseh krmilnih palic ni mogoče upravljati med vzponom (trenutna višina≤30 metrov) in 

povratkom. Med navpičnim pristankom lahko uporabnik s pomočjo krmilnih palic upravlja letalo in določi njegov položaj za 

pristanek.

Med vrnitvijo ponovno pritisnite gumb RTH, končate ga in uporabnik lahko znova nadzira letalo.

za zagon ene tipke RTH.

”Za vklop funkcije samodejnega vračanja. Po RTH

Slika 59

Opomba: GPS je postavljen samo na letalo in okoli vzletnega mesta ni ovir

zagotovite natančen položaj vračanja.

Opozorilo: Med pozicioniranjem GPS bo letalo samodejno prešlo v način RTH, če:

1) Letalo izgubi povezavo z mobilnim telefonom;
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2) Letalska baterija je skoraj prazna.

Če je trenutna višina letala v načinu RTH manjša od 30 m, se zrakoplov samodejno dvigne na a

višina 30m pred povratkom; če je več kot 30 m, se bo letalo začelo vračati na trenutni višini. Zrakoplova med povratnim letom 

ni mogoče nadzorovati. Prepričajte se, da na povratni poti ni ovir, da se izognete nesrečam.

Ugasniti

Ko letalo pristane in se propeler neha vrteti, izklopite stikalo za vklop letala (pritisnite in držite 2 sekundi).

Nato zapustite aplikacijo.
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Predstavitev glavnega vmesnika

Domača stran

Po odprtju aplikacije bo uporabnik vstopil na »Domačo stran«, kot je prikazano spodaj:

Slika 60

• Meni Pomoč:

Tapnite za prenos uporabniških navodil in druge dokumentacije.

• Vnesite glavni vmesnik:

Ko APP ni povezan z letalom, se prikaže “Pogled vmesnika”; ko se povezuje, se prikaže “Connecting ...”; ko je APP 

povezan z letalom, se prikaže “Start Flying” in uporabnik se ga lahko dotakne za vstop v glavni vmesnik.

• Preberite »Pravilnik o zasebnosti«:

Dotaknite se gumba, da preberete "Pravilnik o zasebnosti". Pred uporabo vsebino preberite in razumejte.

• Preberite »Obvestila uporabnikov«:

Dotaknite se gumba, da preberete “Obvestila uporabnikov”. Pred uporabo vsebino preberite in razumejte.

• Različica aplikacije:

Informacije so trenutne različice APP.

Glavni vmesnik

Slika 61

• Nazaj na domačo stran:

Dotaknite se, da se vrnete na "Domačo stran".

• Status letala:

Prikaže trenutno stanje letala.
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• Način letenja:

Prikaže trenutni način letenja. Tapnite, da odprete seznam in izberete želeni način letenja. Preberite ustrezna 

navodila za načine letenja v tem priročniku.

• Meni funkcij kamere:

Od leve proti desni:

Nastavite ločljivost prenosa FPV. VR način.

Stikalo glavne / sekundarne kamere: izberite gimbal kamero ali optično kamero. Preklopite sliko prenosa 

FPV.

Digitalni zoom.

• Gumb menija s funkcijami kamere

Tapnite, da odprete meni, kot je prikazano v “”; znova tapnite, da skrijete meni.

• Signal GPS

Prikažite stanje signala GPS trenutnega letala.

• Stanje letalske baterije:

Prikaže trenutno stanje akumulatorja letala.

• Splošne nastavitve:

Tapnite za vstop v splošni meni z nastavitvami.

• Glasbeni video (MV):

Tapnite za vstop v meni »MV Video«. Glejte ustrezen uvod v tem priročniku.

• Način senzorja gravitacije:

Dotaknite se, da vstopite v "Način senzorja gravitacije". Oglejte si ustrezen uvod v tem priročniku.

• Vzlet / pristanek z enim ključem:

Prikaže se ikona " ”Pred vzleti zrakoplova. Tapnite in letalo bo samodejno vzletelo do

višina 1,2 metra in lebdenje.

Prikaže se ikona " ”Po vzletih letala. Dotaknite se in letalo se bo samodejno spustilo do

tla.

• Vrnitev na dom (RTH)

Vnesite ali zapustite funkcijo "RTH".

• Zemljevid

Dotaknite se zemljevida za povečavo, da prikažete območje blizu trenutne lokacije letala.

• Stanje kartice TF:

Ko kartica TF ni nameščena, se prikaže “N / A”. Prikaže trenutno stanje pomnilnika, ko je nameščena TF kartica.

• Gumb menija za fotografije / video:

Tapnite, če želite prikazati ali skriti meni s fotografijami / video posnetki.
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• Nastavitev kota nagiba glavne kamere:

Tapnite, da prikažete ali skrijete drsnik, ki prilagodi kot nagiba.

• Video snemanje:

Tapnite, da začnete ali ustavite snemanje.

• Fotografiranje:

Dotaknite se za fotografiranje.

• Album:

Tapnite za vstop v album za ogled fotografij in video posnetkov, ki jih je posnel uporabnik.

• Levi džojstik:

Glejte ustrezen uvod v tem priročniku.

• Status letala letala:

Od leve proti desni:

D: xm: relativna razdalja med trenutnim položajem letala in vzletno točko; H: xm: relativna višina med 

trenutnim položajem letala in njegovim vzletnim mestom; HS: xx m / s: trenutna vodoravna hitrost leta 

zrakoplova;

VS: xx m / s: trenutna vertikalna hitrost leta zrakoplova; LP: xx: Stanje 

določanja položaja mobilne naprave.

• Desni džojstik:

Glejte ustrezen uvod v tem priročniku.

• Drsnik za nastavitev kota nagiba glavne kamere

Premaknite drsnik, da prilagodite kot nagiba kamere.

Meni Splošne nastavitve

Dotaknite se gumba »...« v zgornjem desnem kotu glavnega vmesnika, da odprete meni »Splošne nastavitve«, kot je prikazano spodaj.

Slika 62
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• Vklop / izklop načina za začetnike

Pred vzletom letala lahko vklopite ali izklopite način za začetnike. Razdalja leta bo v načinu za začetnike močno omejena.

• Nastavitev navidezne krmilne palice:

Pred vzletom letala lahko navidezne krmilne palice nastavite na "Left-Throttle" ali "Right-Hand Throttle".

• Nastavitev Alt Limit:

Omeji višino letala pred vzletom. Privzeta višina je 120m in jo lahko nastavite na 30m ~ 500m.

• Napetost:

Prikaže trenutno napetost akumulatorja letala.

• Alarm nizke moči

Uporabnik lahko nastavi omejitev alarma za prazno baterijo. Privzeta vrednost je 10%, obseg pa od 10% do 80%.

• Kalibracija senzorja:

Navpična ali vodoravna kalibracija kompasa. Glejte ustrezen uvod v tem priročniku.

• Seznani RC

Seznanjanje daljinskega upravljalnika. Glejte ustrezen uvod v tem priročniku.

• Različica vdelane programske opreme:

Dotaknite se, če si želite ogledati trenutno različico aplikacije, različico vdelane programske opreme za nadzor leta, različico vdelane programske opreme releja, 

različico vdelane programske opreme na daljavo in različico vdelane programske opreme slike.

• Zvočni posnetek:

Vklopite ali izklopite snemanje (privzeto je izklop). Ko je vklopljen, lahko uporabnik snema zvok na mobilni telefon, medtem ko 

letalska kamera snema video.

• Popravek izkrivljanja

Ko je vklopljen, bo popravil popačenje fotografije, posnete s širokokotno lečo.

• Prepoznavanje kretenj:

Ko je vklopljen, lahko uporabnik s posebno potezo nadzoruje kamero, da fotografira ali snema videoposnetke. Glejte 

ustrezen uvod v tem priročniku.

• Odveži aplikacijo:

Odvežite trenutno APP z letala. Šele po tem lahko drugi uporabniki to letalo zavežejo.

Načini letenja za APP

Način položaja ：

Privzeti način letenja je položaj. Ko je letalo postavljeno (indikator stanja zrakoplova sveti zeleno), se zrakoplov odklene.

V tem načinu bo letalo samodejno postavilo GPS, zato ima boljšo stabilnost in varnost letenja.

- - - 31 ---



EX4 Priročnik za uporabo

● Opomba: Priporočljivo je, da za prvi let uporabite privzeti način položaja in izberete druge načine, ko se uporabnik seznani 

z operacijo.

Pred poletom potrdite način upravljanja.

Višinski način ：

V tem načinu ima letalo samo način pozicioniranja vida brez določanja položaja GPS, gibanje letala pa je bolj prilagodljivo. 

Za nadzor leta leta potrebuje usposobljeno operacijo. Če pogoj za določanje položaja vida ni izpolnjen (sprednja lučka 

utripa rdeče), funkcija pozicioniranja vida odpove in gibanje letala je odvisno od ročnega upravljanja.

Po popolnem obvladovanju načina položaja lahko uporabnik izbere način višine.

Ena ključna RTH

Po potrebi tapnite

Aplikacija bo prikazala potrditveno obvestilo, potem ko se prepričate, da trenutni pogoji leta izpolnjujejo zahteve, saj se v pojavnem 

obvestilu dotaknete »ok«.

Vrnitev na dom (RTH)

Po potrebi se lahko uporabnik dotakne gumba RTH “

funkcija aktivirana, se bo APP pojavilo potrditveno obvestilo. Nato se mora uporabnik prepričati, da trenutni pogoji letenja 

izpolnjujejo zahteve v pojavnem potrditvenem obvestilu, in tapnite V redu. Nato se bo letalo nato inteligentno vrnilo z 

vzletno točko kot domačo točko. Vseh krmilnih palic ni mogoče upravljati med vzponom (trenutna višina≤30 metrov) in 

povratkom. Med pristankom lahko uporabnik s pomočjo krmilnih palic upravlja letalo in določi njegov položaj za pristanek.

Med vrnitvijo ponovno pritisnite gumb RTH, končate ga in uporabnik lahko znova nadzira letalo.

za zagon ene tipke RTH.

”Za vklop funkcije samodejnega vračanja. Po RTH

Slika 59

Opomba: GPS je nameščen samo na zrakoplovu in okoli vzletišča ni ovir, ki bi lahko zagotovile natančen položaj povratka.

Opozorilo: Med pozicioniranjem GPS bo letalo samodejno prešlo v način RTH, če:

1) Letalo izgubi povezavo z mobilnim telefonom;

2) Letalska baterija je skoraj prazna.

Če je trenutna višina letala v načinu RTH manjša od 30 m, se zrakoplov pred vrnitvijo samodejno dvigne na višino 30 m; če 

je več kot 30 m, se bo letalo začelo vračati na trenutni višini. Zrakoplova med povratnim letom ni mogoče nadzorovati. 

Prepričajte se, da na povratni poti ni ovir, da se izognete nesrečam.

Način orbite:

V načinu določanja položaja se bo zrakoplov, ko je aktiviran način orbite, vrtel okoli trenutnega položaja. Trenutno lahko 

nadzor zrakoplova za premikanje naprej ali nazaj prilagodi polmer kroženja.

Slika 63
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Način sledenja (z uspešno nameščenim GPS-jem)

V načinu položaja, ko je vključen način sledenja, bo letalo samodejno sledilo uporabnikovi mobilni napravi.

(1) Prosimo, bodite pozorni na stanje signala GPS v načinu sledenja:

● Način sledenja lahko uporabite, ko je signal GPS poln v aplikaciji;

● Načina skladbe ni priporočljivo uporabljati, če signal GPS na aplikaciji ni poln. Če ga mora 

uporabnik uporabiti, bodite pozorni na stanje letala in okolico!

● Načina skladbe se ne sme uporabljati, če je signal GPS na aplikaciji slab!

Slika 64

(2) Kako slediti

Letalo bo ciljalo na telefon in vedno držalo privzeto razdaljo (5 metrov) za sledenje.

Slika 64

Opozorilo: Za zagotovitev natančnega povratnega položaja izberite široko in odprto območje (ne veliko

stavbe znotraj 50 metrov in brez ovir znotraj 10 metrov) in zagotovite, da je signal GPS dober, da lahko funkcija RTH deluje 

normalno.

Poskrbite, da bo mobilni telefon postavljen uspešno in natančno.

Waypoint Letenje

Tapnite zemljevid v levem kotu glavnega vmesnika APP, prikazal se bo zemljevid / Waypoint Flying.

Slika 65

Slika 66

Pred aktiviranjem načina Waypoint Flying zagotovite visoko raven baterije letala in mobilnega telefona. Po vzletu tapnite 

»Letenje s točkovno točko« ali »Načrtovanje leta« in preberite obvestilo. Tapnite točke poti na zaslonu in na desni strani 

zaslona nastavite nadmorsko višino (privzeto je 30 metrov). Nato tapnite »Start«, da začnete letenje po točkah. uporabnik bo 

videl, kako letalo leti proti prednastavljenim točkam.

Dotaknite se "Stop", da zaprete način letenja s točkovno točko. Ko letalo leti proti končni točki, bo lebdelo na tej točki.
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Opozorilo: Dotaknite se točk poti v krogu (v radiju 100 metrov). Ko je način Waypoint Flying izklopljen, bo letalo lebdelo. Če 

ga želite znova zagnati, lahko uporabnik tapne nove poti, da ponovno vklopi ta način. Med vrnitvijo pristanka bo letalo 

samodejno zapustilo način letenja Waypoint Flying in se vrnilo v domačo točko ali pristalo na tleh.

Opozorilo: Zaradi osebne varnosti in varnosti lastnine uporabite to funkcijo previdno. Za letenje z letalom vedno izberite 

odprto in prostorno zunanjo površino stran od gneče. Vedno bodite pozorni tudi na letalsko okolje in višino leta.

Foto in video v aplikaciji APP

Fotografiranje / snemanje videa z eno tipko:

Slika 67

Dotaknite se gumba »Photo«, da posnamete fotografijo in jo samodejno shranite.

Dotaknite se gumba »Kamera« in gumb bo obarvan rdeče, da začnete snemati video. Znova tapnite gumb, gumb se bo spet 

spremenil v belo in snemanje se bo ustavilo.

Če je kartica TF nameščena na letalu, se fotografija in video shrani na kartico TF. V nasprotnem primeru se fotografija in 

video shranita v foto album APP.

kakovost datotek za shranjevanje video posnetkov je boljša na kartici SD,

Geste za fotografiranje in snemanje videoposnetkov

Slika 68

Letalo ima “Gesture Recognition”, to funkcijo pa je mogoče odpreti v meniju APP “General Settings”. Med letom lahko pred 

letalom naredite naslednje kretnje

kamera za nadzor kamere za fotografiranje in snemanje videoposnetkov.

(1) Gesta zmage (fotografije)

Obraz pred kamero letala je približno 6 čevljev in z eno roko naredite gesto »V«. Počakajte, da se gesta 

prepozna, fotoaparat bo samodejno fotografiral po 3-sekundnem odštevanju.

(2) Kvadratna gesta (videoposnetki)

Obraz pred kamero letala je približno 6 čevljev in naredite kvadratno kretnjo v bližini brade uporabnika. 

Počakajte, da se gesta prepozna, fotoaparat bo takoj začel snemati. Ko drugič prepoznajo kvadratno gesto, 

se snemanje takoj konča. (Interval med prvim in drugim prepoznavanjem mora biti vsaj 3 sekunde.)

Slika 69
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(3) Gesta dlani (videoposnetki)

Obraz pred kamero letala je približno 6 čevljev, dvignite uporabniško roko in zaprite uporabnika s petimi prsti. Počakajte, da 

se gesta prepozna, fotoaparat bo takoj začel snemati. Ko je poteza dlani že drugič prepoznana, se snemanje takoj konča. 

(Interval med prvim in drugim prepoznavanjem mora biti vsaj 3 sekunde.)

(1) Soočite se s sprednjo stranjo letalske kamere;

(2) Prosimo, da to storite v dobro osvetljenem okolju;

(3) Pred potezo se obrnite pred kamero približno 6 čevljev. Stopnja prepoznavanja se 

zmanjša, če:

(1) v okolju s slabo osvetlitvijo ali osvetlitvijo ozadja;

(2) Šibek signal Wi-Fi ali signal moti.

Pozor: Za zagotovitev visoke stopnje prepoznavanja:

Z APP prilagodite kot nagiba kamere

Prilagodite kamero navzgor ali navzdol, da dosežete najboljši kot snemanja in zajamete popoln pogled med fotografiranjem ali 

snemanjem videoposnetkov.

Ko uporabljate APP za nadzor letala, drsnik pomaknite na desni strani glavnega vmesnika APP za nadzor kota nagiba.

Slika 70

Glasbeni video (MV):

Pojdite na glavni vmesnik aplikacije, tapnite gumb "MV", da odprete vmesnik MV in uredite MV.

Slika 71

Vrtenje slike

Tapnite ikono “”, da vklopite funkcijo vrtenja slike.
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Podrsajte s prstom po zaslonu, da zasukate sliko. Dvakrat tapnite zaslon, da povečate sliko (ta postopek velja tudi za 

snemanje videa).

Upoštevajte smernice za pravilno delovanje in varnost letenja, saj so zelo pomembne za vse nas.

Za več informacij se obrnite na Dodatek.
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Dodatek

Specifikacija

Velikost Zložite:

Razgrnite:

Medosna razdalja

Teža (vključena baterija in propelerji)

Najvišja hitrost vzpona

Največja hitrost spusta

Najvišja hitrost

Najvišji servisni strop nad morsko 

gladino

Najdaljši čas letenja

Največja skupna razdalja potovanja

delovna temperatura

R

Sistemi pozicioniranja Saatneglleite

177 * 90 * 55 mm （ LXWXH ）

177 * 196 * 70 mm （ LXWXH ）

216 mm

Približno 435g

3 m / s

1,5 m / s

8m / s (GPSmode)

5000 m

25 min

7 kilometrov

0 ° C ~ 40 ° C

GPS / GLONASS

navpično ： +/- 0,5 m ± 0,2 m （ ultrazvočni sistem, sistem z optičnim tokom 

deluje ）

horizonalno ： +/- 1,5 m

± 0,3 m （ ultrazvočni sistem, sistem z optičnim tokom deluje ）

5170-5190 GHz ali 5735-5755 GHz 120 m ， največ 500 m (spremeniti 

nastavitev v aplikaciji)

Razpon natančnosti lebdenja

Delovna frekvenca

Največja višina leta

Optični pretočni sistem

Operacijsko okolje

Razpon hitrosti

Nadmorska višina

Površina z jasnim vzorcem in primerno osvetlitvijo (lux> 10) ≤2 m / s na 2 m 

nad tlemi

0,5 ~ 5 m

Ultrazvočni sistem nadmorske višine

Operacijsko okolje

Razpon hitrosti

Nadmorska višina

razen površine vode ali tal, ki absorbirajo material (kot je debela preproga)

≤ <2m / s

0,5 ~ 3m

3-osni kardan

Stabilizacija

Območje, ki ga je mogoče nadzorovati

3-osni brezkrtačni mehanski stabilizacijski korak ： - 90 ° 

~ 0 °

Višina tona ： - 120 ° ~ + 45 °

Roll ： - 30 ° ~ + 30 °

Seveda ： - 15 ° ~ + 15 °

Obseg vrtenja
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Kamera

Senzor

leča

Območje ISO

Velikost slike

Načini fotografiranja

Video snemanje

R

MeasxoV

luidtio

eno Bitrate

Podpora datotečnim sistemom

Fotografija

Video

Podprte kartice SD

delovna temperatura

Doseg

Zmogljivost

Napetost

Tip

Energija

Neto teža

Največja moč polnjenja

čas polnjenja

Temperatura polnjenja

Doseg

Mobilna aplikacija

Kakovost pogleda v živo

Zamuda

Zahtevano delovanje

S

FP

ysVtetm

odpuščanje

razdalja

Vhod

Izhod

moč

1 / 2,7-palčni CMOS ；

FOV 100

video ： 100 - 3200

fotografija ： 100 - 1600

4072 * 3096 （ 12mp ）

Posamezen strel

FHD ： 1920x1080

13Mbps

FAT32 （ ≤32 GB ）

JPEG

MP4

Micro SD ™

Največja zmogljivost: 32 GB. Zahtevana ocena razreda 10 ali UHS-1

0 ° C ~ 40 ° C

Baterija

2400 mAh

11,4 V

LiPo 3S

27,36 Wh

Približno 165g

30 W

<4,5 ure (z adapterjem 5V 2A) 0 ° C ~ 40 

° C

APP / FPV

Uživajte v letenju

720P

260 ms

Android 5.0 zgoraj ， IOS 9.0 nad 1200 m

Polnilnik

5 V 2A (priporočamo)

4,35 V 0,7 A × 3

10 W

WIFI

Delovna frekvenca

Največji prenos

D

MiasxtaS

ncpeeed

Najvišja hitrost vzpona

Največja hitrost spusta

5G Hz

obzorje: 200m ， navpično: 120m

10 km / h

2 m / s

1,5 m / s
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Daljinec

Delovna frekvenca

Največji prenos

Razdalja

EIRP

Deluje

Tok / napetost

Kapaciteta baterije (vgrajena)

Napetost

Tip

Energija

delovna temperatura

Doseg

Vrste vrat

Napolniti

Največja napolnjenost

moč

čas polnjenja

5 GHz

1200 m (neovirano, brez motenj)

FCC ： ≤23 dBm

CE ： ≤ 14 dBm

SRRC: <= 20dBm

300-500mA @ 3,7V

2600 mAh

3.7 Ｖ

LiPo 18650 1S

9,62 Wh

0 ° C ~ 40 ° C

USB

USB

5W

<3h (s 5V 2A adapterjem)
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Informacije o garanciji

Za najnovejše informacije o poprodajni garanciji poiščite uradno spletno stran.

Podrobnosti pakiranja

Celoten paket vključuje naslednje dele in če obstajajo napake, se obrnite na prodajalca ali lokalnega distributerja.

Slika 72

Pomembna izjava

1. To letalo ni igrača, ampak model za navdušence. Treba ga je pravilno sestaviti in delovati.

2. Pilot mora upravljati to letalo na varen način. Nepravilno delovanje lahko povzroči telesne poškodbe ali lastnino

škodo

3. To letalo velja za pilote, stare 14 let ali več, ki imajo izkušnje z letenjem

4. V primeru težav, kot so uporaba, delovanje in vzdrževanje, se obrnite na lokalnega

distributer ali ustrezno osebje podjetja. Podjetje in distributerji ne odgovarjajo za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala 

zaradi nepravilne uporabe ali delovanja in človeške poškodbe.

5. Majhne dodatke držite stran od otrok, da se izognete nesrečam.

- - - 40 ---



EX4 Priročnik za uporabo

Smernice za varnost letenja

Model daljinskega upravljalnika letala nekoliko velja za izdelek z največjo nevarnostjo, zato se je treba med letenjem držati 

stran od množice. Nepredvidljive nesreče, kot so neustrezna montaža ali poškodbe karoserije, slabo elektronsko krmiljenje 

in neznano delovanje, lahko povzročijo škodo na letalu ali telesne poškodbe. Uporabniki morajo biti pozorni na varnost 

letenja in se zavedati odgovornosti za nesreče, ki jih povzroči njihova malomarnost.

● Izogibajte se oviram, gneči

Hitrost leta in stanje letala na daljinsko upravljanje sta negotova in obstajata nevarnosti. Letenje mora biti daleč stran od 

gneče, stolpnic, daljnovodov in tako naprej, hkrati pa se izogibati letenju v slabem vremenu, kot so veter, dež, grmenje in 

strele. Odpravljanje napak in namestitev letala morata biti strogo nadzorovana v skladu z navodili za uporabo. Pozornost je 

treba nameniti razdalji med zrakoplovom in uporabniki ali drugimi osebami med letom 1-2 metra, da se med letom in 

pristankom letalo ne bi trčilo v glavo, obraz in telo osebe in povzročilo poškodbe.

● Letalo naj bo v suhem okolju

Letalo sestavljajo izpopolnjene elektronske komponente in mehanski deli. Izogniti se

škode na mehanskih in elektronskih komponentah, prosimo, da je zrakoplov v suhem okolju

in s čisto krpo obrišite površino in jo ohranite čisto.

● Vadite letenje skupaj s spretnim pilotom

Začetnikom se priporoča, da vadijo letenje skupaj s spretnimi pilotskimi navodili. Ne letite sami.

● Upoštevajte smernice za pravilno delovanje in varno letenje

Pred leti natančno preberite priročnike, kjer boste našli pomembne informacije o funkcijah izdelka in nasvetih za uporabo ter se 

naučite, kako uporabljati dodatno opremo, varen let je vedno na prvem mestu. Bodite obveščeni in dosledno upoštevajte ustrezne 

lokalne zakone in druge predpise. Pazite, da se ne nahajate na območjih, ki ne letijo, in spoštujte zasebnost drugih.

● Varno letenje

Prosimo, da se pred vsakim poletom prepričate v dobro mentalno kondicijo. Letite z letalom po izkušnjah letenja. Nikoli ne 

letite pod vplivom alkohola ali mamil. Pri letenju naj bo daljinski upravljalnik oddaljen najmanj 20 cm od telesa, ne leteti ga 

blizu ušes! Zloraba lahko povzroči izgubo sluha.

● Bodite oddaljeni od letečega letala

V nobenem primeru se nikoli ne dotikajte letečega letala. Ne približujte se dotaknjenega letala, preden se propelerji 

popolnoma zaklenejo.

● Hranite ločeno od vira toplote

Letalo je izdelano iz kovine, vlaken, plastike, elektronskih komponent in drugega materiala. Prosimo, hranite ga ločeno od vira toplote, 

da se izognete deformacijam ali celo poškodbam zaradi izpostavljenosti soncu in visoke temperature.

● Zahteve za varstvo okolja

Da bi zaščitili naš modri planet, zato reciklirajte letalo v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi.
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