
Instrucţiuni de utilizare pentru QR X350 PRO

în corelaţie cu DEVO-F7/10/7

Mod de menţinere al altidudinii

Buton pentru întoarcere automată 

Modul IOC

Antenă 5.8G pentru transmisia

imaginii in timp real

Specificaţii:

Lungime elice: 232 mm

Greutatea la decolare: <1350 g

Receptor: DEVO RX703A

Marimea generală: 289x289x220 mm

Motorul fără perii: WK-WS-28-008C

Transmiţător: DEVO F7/10/7

Greutate: 1 kg (baterie incl.)

ESC fără perii: WK-WST-15A(G/R)

Baterie: 11.1V 5200 mAh LiPo

1.0 Instalarea trenului de aterizare

1.1 Pregătiţi drona, trenul

de aterizare şi 4 şuruburi

de prindere.

1.2 Instalaţi primul picior, scoateţi

cu atenţie cablurile prin găurile

predestinate pentru acestea.

1.2 Securizaţi trenul de

aterizare cu 2 şuruburi,

strângeţi cu grijă.

1.4 Instalaţi cu grijă al doilea

tren de aterizare, folosind

acelaşi procedeu.

1.5 Securizaţi trenul de

aterizare şi verificaţi

să fie strans, cu degetele.

1.6 Conectaţi

compasul

1.7 Securizaţi cablul prin

apăsarea acestuia sub

clips.

1.8 Aranjaţi cablul

în structura trenului

de aterizare.

1.9 Felicitări, aţi instalat

trenul de aterizare.



2.0 Instalarea elicilor

2.1 Pregătiţi cele 4 elicii

şi capacele denumite

spinnere.

2.2 Verificaţi ca săgeata

de pe dronă cu cea de pe

săgeată, să corespundă.

2.3 Potriviţi partea concavă

a elicei cu partea concavă

a motorului fără perii.

2.4 Înşurubaţi spinnerul

folosind cheia specifică

din kit.

2.5 Gata, elicele trebuie acum

să corespundă cu ilustraţiile

de pe dronă.

3.0 Instalarea Gimbalului şi a camerei

Note:

1. G-2D/G-3D este un gimbal ultra-portabil şi ultra-performant, vă  recomandăm să urmăriţi aceste instrucţiuni cu atenţie pentru a

evita defecţiuni.

2. Când camera este montată pe gimbal iar gimbalul îşi pierde balansul, vă rugăm să încercaţi sa ajustaţi balansul gimbalului până

îşi menţine singur balansul.

3.1 Instalarea gimbalului G-2D

3.1.1. Pregătiţi gimbalul

G-2D

3.1.2. Montaţi gimbalul pe

pista de montare, apăsaţi

din spate până intră de tot

3.1.3. Gimbalul este

acum montat

3.1.3. Montaţi cablurile

pentru semnal, respectaţi

indicatorii de pe dronă.  

3.2.5. Legaţi conectorul

mamă pentru energie cu

cablul de curent al dronei.

3.2.1. Însurubaţi antena

pe cameră

3.2.2. Desurubati 2 suruburi

M2x4, desprindeţi cadrul

pentru cameră

3.2.3. Instalaţi camera pe

gimbal. Fixaţi-o în poziţie

şi înşurubaţi la loc.

3.2.4. Ataşaţi cablul de

energie în gimbal

3.2.7. Cablarea este

gata, verificaţi cablurile

să nu împiedice camera.

3.2.6. Conectaţi cablul

video al camerei cu cablul

de semnal video al dronei

3.2 Instalarea camerei iLook pe gimbalul G-2D



3.3.1. Pregatiti gimbalul G-3D,

blocul de fixare, şurubelniţă, etc.

3.3 Instalarea gimbalului G-3D

3.3.2. Montaţi gimbalul, prin

împingerea sa pe şină.

3.3.3. Puneţi arcul în şurubelniţa

M3x12, strângeţi şi fixaţi

gimbalul.

3.3.4. Conectaţi cablul de semnal

cu cel de date al gimbalului.

3.3.5. Conectaţi cablul video al

gimbalului cu cel al dronei.

3.3.6. Conectaţi cablul

de curent al gimbalului cu

cel al dronei.

3.4.1. Înşurubaţi antena

pe cameră

3.4.2. Deşurubaţi 2 M2x4

şuruburi, desprindeţi

cadrul pe prindere.

3.4.3. Instalaţi camera

pe gimbal. Fixaţi şi aşezaţi-o

în cadru, înşurubaţi la loc

3.4.4. Conectaţi cablul

de curent

3.3 Instalarea camerei iLook+ pe gimbalul G-3D

3.3 Instalarea camerei GoPro şi a antenei 5.8G pe gimbalul G-3D

3.5.1. Pregătiţi camera

GoPro şi conectaţi

cablul antenei 5.8G

3.5.2. Deşurubaţi 2 M2x4

şuruburi, desprindeţi

cadrul pe prindere.

3.5.3. Instalaţi camera

pe gimbal. Fixaţi şi aşezaţi-o

în cadru, înşurubaţi la loc

3.5.4. Daţi jos accesoriul

de balans al gimbalului

3.5.5. Instalaţi antena 5.8G

pe dronă folosind bandă

dublu-adezivă

3.5.6. Conectaţi cablul video

GoPro cu antena 5.8G

3.5.7. Ataşaţi conectorii de

curent cu gimbalul.

3.5.8. Ataşaţi un conector

mamă de curent ieşirea

de curent a dronei.



4.0 Stabilirea legaturii

4.1 Conectaţi bateria

la radio-comandă

4.2 Poziţionaţi toate funcţiile

telecomenzii pe 0, şi acceleraţia

pe cel mai jos punct. Porniţi

telecomanda.

4.2 Conectaţi bateria dronei.

Înainte să porniţi drona,

asiguraţivă că este stabilă pe

suprafaţa pe care stă.

4.4 Cand LEDul verde din stânga

se opreşte din sclipit, legătura

este realizată.

5.0 Calibrarea compasului

5.1 Activaţi calibrarea

compasului

5.2 Rotiţi drona înainte şi înapoi

la 360*, cu pauză de 1 secundă

la fiecare pas (la 0* , 90*, 180*,

270*, 360*).

5.2 Rotiţi drona spre dreapta şi

stânga la 360*, cu pauză de 1

secundă la fiecare pas

(la 0* , 90*, 180*,270*, 360*).

5.4 Rotiţi drona orizontal, 360*,

cu pauză de o secundă la fiecare pas

(la 0* , 90*, 180*,270*, 360*).

5.5 Rotiţi vertical (capul in jos)

la 360* în paşi  (la 0* , 90*, 180*,

270*, 360*)

5.5 LEDul verde din stanga va

sclipii rapid până ce calibrarea

este finalizată. Vă rugăm să

reconectaţi curentul dronei după

calibrare. 

Atenţie:

(1) După calibrare, la prima decolare, este probabil sa zboare într-o 

parte, igoraţi acest lucru pentru moment, între timp sistemul va 

efectua calibrarea compasului automat. Dupa 3-5 minute de zbor, 

aterizaţi drona şi opriţi motorul pentru a salva parametrii de 

calibrare.

(2) Efectuaţi calibrarea în camp deschis, departe de interferenţe 

electro magnetice.

6.0 Deblocarea motorului

După ce legătura a fost efectuată, mutaţi joystickul de accelerare în cel 

mai de jos punct şi menţineţi pe linia neutrală. În acelaşi timp mutaţi 

joystickul spre partea stangă. LEDul verde se va aprinde, indicând 

deblocarea motoarelor.

Test: mutaţi foarte puţin joystickul de accelerare, motoarele ar trebui să 

pornească. Atenţie: butonul MIX trebuie să fie  pe modulul Manual 

pentru a putea debloca motoarele. Nu este posibil să deblocaţi 

motoarele în modul GPS sau RTH.

Notă: Pentru siguranţa dvs. motoarele se vor bloca automat dupa 10 

secunde. Asta înseamnă că dacă nu decolaţi în 10 secunde, trebuie să

le deblocaţi dinou.



7.0 Blocarea motoarelor

Pentru a bloca motoarele, mutaţi joysticul de accelerare pe cel mai

mic nivel si intrerupatorul de finete in partea dreapta. Cand acestea

sunt blocate cu succes LEDul verde de pe Dronă se va stinge.

Modul 1 (Mutaţi joystickul

spre dreapta)

Modul 2 (Mutaţi joystickul

spre stânga)

8.0 Devo F7/F10 

Joystick stânga

Joystick dreapta

buton fineţe stânga

buton fineţe dreapta

Joystick stânga

Joystick dreapta

buton fineţe stânga

buton fineţe dreapta

Buton Finete (Thro/Rudd)

Buton Finete (Elev/Aile)

Buton Finete (Thro)

Buton Finete (Elev)

Buton Finete (Elev/Rudd)

Buton Finete (Thro/Aile)

Buton Finete (Elev)

Buton Finete (Thro)

Mod 2

(Joystickulde acc.

pe partea stângă)

Mod 2

(Joystickulde acc.

pe partea dreaptă)

(1) Mod manual (2) Mod de pastrare a poziţiei (3) 1-buton-întoarcere-acasă

Comutaţi pe “0” Comutaţi pe “1” Comutaţi pe “2”

AUX4 (Control Gimbal, orientare)

GEAR (Când este presetat de

utilizator controlează înreg. video)

Fineţe accelerare/decelerare

Joystick accelerare

Finete Rudd

Buton pornire

telecomandă

Finete AILE

Joystick

control direcţie

Fineţe joystick

control direcţie

MIX (Mod control)

AUX5 (Control Gimbal, rostogolire)

FMOD Comutat pe 0 sau 1

IOC oprit

FMOD Comutat pe 0 sau 1

IOC Activ

AUX2 (Control Gimbal, ajustare)

GEAR (Control video, doar la 

prestabilire de către utilizator)

Fineţe accelerare

/ decelerare

Joystick accelerare

Buton pornire/oprire

Fineţe RUDD Fineţe AILE

Fineţe control direcţie

Control Direcţie

MIX (Mod control)

FMOD (mod IOC)



9.0 Indicator lumini GPS

Important: Pentru modul de zbor GPS, ledul din dreapta trebui sa sclipească de 2 sau mai multe ori. (indică 7 sau mai multi sateliţi conectaţi)

Sateliţi GPS

Sclipeşte

odată

Sclipeşte

de 2 ori

Sclipeşte

de 3 ori

Sclipeşte

de 4 ori

Sclipeşte

de 5 ori

Sclipeşte

de 6 ori

Sclipeşte

de 7 ori

Sclipeşte

de 8 ori

Nu

Sclipeşte

LEDul din

dreapta

10.0 Instrucţiuni de operare

Dronă Direcţia dronei Mod 1 Mod 2

Sus / Jos

înainte / înapoi

Planare Stânga/Dreapta

Direcţia de mers

este orizontală 

Mod menţinere

altitudine

Sol

MIX pe

poziţia 1

Joystick de accelerare

pe poziţia neutrală

Un buton,

întoarcere acasă

Sol

Poziţie de întoarcere:

atenţie la semnalul GPS MIX pe

poziţia 2

Joystick de accelerare

pe poziţia neutrală
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