
1. Despachetati elicele, atentie
trebuie sa fie 6 in total si sunt
doua tipuri.

1.2. Potriviti dupa modelul elicei
si insurubati pe rand toate cele
6

1.3 Verificati sa fie totul insurubat
corespunzator, faceti acest pas
inainte de fiecare zbor.

Nu incercati sa trageti de trenul de aterizare! Acesta este automatizat.

2.1 Instalati bateria incarcata,
nu o porniti inca.

2.2 Intoarceti drona pe spate astfel incat
picioarele sa fie orientate spre cer si nu
sunt blocate de nimic.

2.3 Pe telecomanda Devo F12E,
mutati toate comutatoarele pe pozitia
0 si mutati acceleratia pe cel mai jos
punct. Apoi porniti telecomanda.

2.4 Apasati pe butonul de pornire,
apoi apasati pe triunghi pentru
aproximativ 3-5 secunde pana
apar indicatorii LED verzi.
Trenul de atelizare se va deschide.

2.5 Intoarceti drona pe picioare
Ledul Rosu-Verde se va oprii
imediat. Cand se opreste telecomanda
si drona s-au conectat cu succes.

2.6 Dupa acest proces, mutati drona
pe o suprafata stabila

Instalarea bateriei, legarea telecomenzii, expandarea trenului de aterizare.

Instalarea elicelor



Important: Asigurativa ca toate TRIMurile sunt in pozitia centrala, valorile acestora sa fie pe 0, si motoarele blocate.
Drona nu ar trebui sa aibe ledurile ROSII-VERZI sclipind. Motoarele ar trebui sa fie blocate dupa procesele anterioare.

3.1 Accesati modul de calibrare
al compasului prin mutarea ambelor
joystickuri jos in acelasi timp.
Drona va aprinde ledurile Rosu-verde

3.2 Rotiti inainte, rotiti aplecand
drona inainte, nu va grabiti, cu pauze
la fiecare 90 grade.

3.3 Rotiti in directia ceasului,
in aceeasi pasi,

3.4 Rotiti orizontal urmand aceeasi
pasi folositi anterior

3.5 aplecati drona cu botul
in jos, si rotiti in aceeasi pasi
precum ati facut anterior

3.6 Plasati drona in pozitia
normala, becurile Rosu-Verde
se vor opri din sclipire.
Asta indica finalizarea calibrarii

Atentie, primele zboruri veti observa ca drona derive in mod anormal, acest lucru este totusi normal, si se va calibra dupa primele zboruri.
Dupa 5-10 min de zbori aterizati si blocati motoarele. Acest lucru va salva ultimele setari ce le-a cules in timpul zborului.

Dupa ce ati legat telecomanda de drona, verificati
toate trimurile sa fie pe modul neutral si toate
joysticurile pe pozitia de jos.
Nu puteti porni motoarele in modul GPS Hold.
Ridicati joystickul de accelerare usor si mutati
rudderul in partea stanga. (Pe modul 2, rudder
si accelerare sunt acelasi lucru).
Veti vedea luminile Rosu-Verde, aceasta indica
deblocarea motoarelor.
Fiti foarte atent in acest punct, daca ridicati
joystickul de accelerare, motoarele vor porni.
Pentru siguranta, motoarele se vor bloca dinou
dupa 10 secunde.

Blocati motoarele prin mutarea joystickului in partea de jos
si in partea dreapta. Ledurile Rosu-Verde se vor stinge
doar atunci cand sunt dezarmate. Pentru a testa, ridicati
putin de joystickul de accelerare.

Mod 1 (Accelerarea catre dreapta) Mod 2 (Accelerarea spre stanga)

Mod 1 (Accelerarea catre dreapta) Mod 2 (Accelerarea spre stanga)

Calibrarea compasului

Deblocarea motoarelor

Blocarea motoarelor
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