OSTRZE¯ENIA

HOVERDRONE EVO
i-drone 2.0

Nie u¿ywaæ ani nie zostawiaæ baterii w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a (ogieñ, grzejniki).
Nie upuszczaæ baterii na twarde pod³o¿e.
Chroniæ bateriê przed zamoczeniem, nalezy przechowywaæ j¹ w suchym miejscu.
W czasie ³adowania u¿ywaæ wy³¹cznie ³adowarki o odpowiednich parametrach.
Nie prze³adowywaæ baterii.
Nie lutowaæ baterii, ani nie przebijaæ jej przy pomocy ostrych obiektów.
Nie przewoziæ i nie przechowywaæ baterii wraz z metalowymi przedmiotami.
Nie ³adowaæ baterii d³u¿ej ni¿ 1 godzinê.
Nie zostawiaæ ³aduj¹cej siê baterii bez opieki.
Dron wyposa¿ony jest w ochronê przed niskim stanem baterii. W wypadku, gdy poziom
na³adowania jest zbyt niski, silnik i elementy elektroniczne zostan¹ od³¹czone do momentu ponownego
na³adowania.
Dron wyposa¿ony jest w system ochrony wirników. W wypadku, gdy s¹ uszkodzone, automatycznie
odcina dop³yw energii do silników.
Nale¿y przeczytaæ instrukcjê przed rozpoczêciem u¿ytkowania.
Nale¿y przechowywaæ ma³e czêœci poza zasiêgiem dzieci.
Nie nale¿y zostawiaæ drona bez opieki w trakcie ³adowania.
Nie lataæ dronem w pobli¿u innych osób.
Nie zbli¿aæ ¿adnej czêœci cia³a do wirnika w czasie jego pracy.
Nie naprawiaæ samodzielnie obwodów elektronicznych wewn¹trz drona.
Trzymaæ ma³e czêœci wyposa¿enia poza zasiêgiem dzieci, aby unikn¹æ ryzyka zad³awienia.
Dron posiada bardzo du¿¹ moc przy starcie. Aby unikn¹æ zbyt szybkiego wznoszenia nale¿y
stopniowo odsuwaæ przepustnicê.
Po zakoñczeniu lotu nale¿y najpierw wy³¹czyæ dron, w drugiej kolejnoœci kontroler.
Aby unikn¹æ uszkodzeñ cia³a, lub zniszczeñ, nale¿y zachowywaæ w czasie przelotu dystans min. 2
metrów od ludzi lub innych obiektów.
Dzieci mog¹ sterowaæ dronem wy³¹cznie pod nadzorem rodziców. W czasie lotu zawsze
nale¿y mieæ drona w zasiêgu wzroku.
Nale¿y zawsze wy³¹czaæ zasilanie drona i kontrolera, gdy nie s¹ w u¿yciu.
Dron nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku 0-3 lat.
Drona czyœciæ wy³¹cznie such¹, miêkk¹ szmatk¹.
Aby unikn¹æ uszkodzeñ, nale¿y trzymaæ drona z dala od Ÿróde³ wilgoci, a tak¿e nie u¿ytkowaæ go w
czasie deszczu.
Nale¿y regularnie sprawdzaæ drona oraz akcesoria pod k¹tem uszkodzeñ. Jeœli uszkodzenia
zostan¹ wykryte, nale¿y usun¹æ je przed ponownym uruchomieniem.

UWAGA: zu¿yte baterie nale¿y
zwracaæ do odpowiednio opisanych
pojemników w wyznaczonych do
tego celu miejscach

Instrukcja obs³ugi dla modeli
H806, H806C, H806W

£ADOWANIE AKUMULATORA

DANE TECHNICZNE:

ZAWARTOŒÆ OPAKOWANIA:

Wymiary: 47x47x9.7cm
Iloœæ œmigie³: 6
Czêstotliwoœæ: 2.4GHz
Zasiêg kontroli: ~150m
Kamera: 640x480
Karta pamiêci: 4GB
Zasilanie: 7.4V/600mAh
Czas lotu: <12min
Oœwietlenie LED
6-osiowy ¿yroskop

Dron z kamer¹
Dodatkowe œmig³a
Œrubokrêt
Karta pamiêci
Kabel do komputera
Zasilacz

PRZYGOTOWANIE DO STARTU

Kontroler: aby zainstalowaæ baterie nale¿y otworzyæ klapkê
z ty³u obudowy, a nastêpnie umieœciæ w niej 4 baterie 1.5V AA
zgodnie z rysunkiem (baterie nie s¹ do³¹czone do zestawu).

Os³ona baterii

4 baterie 1.5V AA

£adowanie z gniazdka: pod³¹czyæ
zasilacz do akumulatora, a nastêpnie
do gniazdka sieciowego.

£adowanie przez USB: nale¿y
pod³¹czyæ kabel USB do gniazda
w komputerze, lub zasilacza 5V.
Drugi koniec kabla wpi¹æ do portu akumulatora,
jak zosta³o to pokazane na obrazku.

1. Opuœciæ dŸwigniê przepustnicy
maksymalnie w dó³.

2. Uruchomiæ kontroler.

4. W³¹czyæ dron (lampki LED
powinny mrugaæ)

5. Ustawiæ dron w prawid³owej
pozycji.

KONTROLER

3. W³o¿yæ bateriê w gniazdo, spi¹æ
ze sob¹ wtyczki i zamkn¹æ pokrywê
baterii.

6. Przesun¹æ dŸwigniê przepustnicy
w górê i w dó³ a¿ do us³yszenia
pojedynczego sygna³u dŸwiêkowego.
Kontroler po³¹czy siê z dronem
(dioda LED bêdzie œwieciæ œwiat³em
sta³ym), dron bêdzie gotowy do lotu.

STEROWANIE DRONEM: TRYB 1/2
W³¹cz/Wy³¹cz LED
Zmiana trybu
sterowania

Wybór prêdkoœci lotu
1 sygna³ dŸwiêkowy - wolna prêdkoœæ
2 sygna³y dŸwiêkowe - szybka prêdkoœæ
3 sygna³y dŸwiêkowe - tryb Przewrót.
Przytrzymanie (3 sek.) - tryb Kompas.

Wciœnij, aby w³¹czyæ/wy³¹czyæ
oœwietlenie LED.
Przytrzymaj 3 sekundy, aby
zmieniæ tryb sterowania.

Przepustnica

Aby zmieniæ tryb sterowania, nale¿y przytrzymaæ przez 3 sekundy przycisk W³¹cz/Wy³¹cz LED
UWAGA: alternatywny tryb sterowania powoduje zamianê miejscami funkcji przelotu w lewo/prawo
z obrotem w lewo/prawo
Wznoszenie i opadanie

Lot do przodu/do ty³u

Obrót w lewo/prawo
(Alternatywny tryb: przelot w lewo/prawo)

Przelot w lewo/prawo
(Alternatywny tryb: obrót w lewo/prawo

Ster

Przycisk kalibracji

Przycisk kalibracji
Przycisk aparatu
Przycisk nagrywania

Przycisk kalibracji

Przycisk kalibracji
Przycisk W³¹cz/Wy³¹cz

DRON
Wymiana uszkodzonych wirników: w zestawie znajduj¹
siê 6 zapasowych wirników, trzy typu A i trzy typu B.
Oznaczenie typu widoczne jest na skrzydle. Obrazek
po prawej pokazuje sposób monta¿u poszczególnych
wirników.

UWAGA: gdy dron zwrócony jest w stronê u¿ytkownika, kontrola nad nim stanowi lustrzane odbicie.

Kalibracja drona

TRYB KOMPAS

W wypadku, gdy dron zachowuje siê podczas lotu niestabilnie, samoczynnie skrêca w jedn¹ stro
lub krêci siê w kó³ko, nale¿y dokonaæ jego kalibracji. S³u¿¹ do tego przuciski oznaczone na poni¿szym
rysunku.

Dron posiada mo¿liwoœæ uruchomienia
trybu Kompas. W tym trybie wychylenie
steru w dowoln¹ stronê powoduje lot drona
w wybranym kierunku bez wzglêdu na to, gdzie
skierowana jest przednia czêœæ pojazdu.

Aby dokonaæ kalibracji nale¿y prze³¹czyæ go w Tryb 1 sterowania, a nastêpnie unieœæ drona delikatnie
nad powierzchniê (zalecana wysokoœæ: 1 metr). Poruszaj¹c przyciskami w jedn¹ i drug¹ stronê
zniwelowaæ ewentualne przemieszczanie w poziomie lub obrót. Wciœniêcie przycisku powoduje powrót
do ustawieñ podstawowych.
Ka¿da zmiana ustawieñ kalibracji sygnalizowana jest krótkim sygna³em dŸwiêkowym. D³u¿szy sygna³
oznacza powrót do ustawieñ podstawowych.

Tryb Kompas uruchamia siê poprzez przytrzymanie
przez 3 sekundy przycisku wyboru prêdkoœci.
Wy³¹czenie trybu Kompas i przejœcie do standardowego
sterowania odbywa siê w ten sam sposób.

INSTALACJA I U¯YTKOWANIE KAMERY

Przycisk kalibracji
wznoszenie/opadanie
Przycisk kalibracji
lot w przód/ty³

Przycisk kalibracji
lot w lewo/prawo

Przycisk kalibracji
obrót w lewo/prawo

Tryb Przewrót
Dron Hoverdrone umo¿liwia wykonywanie przewrotów. Aby uruchomiæ tryb, nale¿y naciskaæ
przycisk Prêdkoœæ do czasu us³yszenia trzech sygna³ów dŸwiêkowych, a nastêpnie przechyliæ ster
w wybranym kierunku.

Przewrót w lewo

Przewrót do przodu

2. Po³¹czyæ kamerê wpinaj¹c kabelek
w port oznaczony CAM.

3. Zamontowaæ kamerê w zaczepie
na spodniej stronie drona.

4. Przed zgraniem zdjêæ i wideo nale¿y pod³¹czyæ
jeden koniec kabla do portu kamery, drugi
do komputera. Kamera pojawi siê w oknie
"Mój komputer" jako osobny dysk.

Przewrót w prawo

Przewrót do ty³u

UWAGA: przed rozpoczêciem obrotu wokó³ w³asnej osi nale¿y upewniæ siê, czy
dron dysponuje dostatecznie du¿a przestrzeni¹ do wykonania manewru.

30-07-2015
Deklaracja zgodnoœci WE
Dwie ostatnie cyfry roku naniesienia oznaczenia CE-15
NR 03/TOY/2015
Z upowa¿nienia producenta
MULTIOFFICE SP. Z.O.O.
UL. ZAWI£A 65D, 30-390 KRAKÓW,
NIP: 675-106-33-81
Oœwiadcza, ¿e dystrybuowany produkt

Producent:
Typ:
Model:

1. W³o¿yæ kartê pamiêci w gniazdo
w kamerze.

TOYLAB
Model lataj¹cy
H806C

spe³nia wymogi nastêpuj¹cych norm i norm zharmonizowanych
EN 71-1:2015-01
EN 71-2:2011+A1:2014
EN 71-3:2013+A1:2014
EN 62115:2005/A12:2015
EN 301 489-3 V1.6.1
EN 300 440-2 V1.4.1
EN 300 440-2 V.6.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 62479:2010
oraz spe³nia wymogi zasadnicze nastêpuj¹cych dyrektyw:
1995/5/WE R&TTE
2009/48/WE Bezpieczeñstwo zabawek
Niniejsza deklaracja zgodnoœci WE, wydana na podstawie dokumentacji i
na wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ producenta stanowi podstawê do
oznakowania znakiem CE

