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Drone branco
*Manual（Uso do produto apenas para crianças maiores de 14 anos de idade ou mais）
（leia este manual antes de operar）

1. Precauções








Leia este manual antes de operar.
Siga os passos descritos neste manual para operá-lo.
Por razões de segurança, mantenha fora do alcance das crianças abaixo de 14 anos .
Não carregue sem vigilância para evitar o perigo de super aquecimento da bateria.
Não coloque as baterias de lítio no fogo.
Evite qualquer toque ou contato com o hélice quando estiver girando.
Não desmonte ou altere os componentes do produto para evitar acidentes.

2. Descrição do produto
2.1.

2.2.

Componentes do drone

Funções de controle remoto
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油门控制杆 Alavanca do acelerador
速度转换 conversão de velocidade
前后微调 girador
开关 botão liga desliga
左右微调 controle para direita e esquerda
方向控制杆 Alavanca de direção
按下翻滚 BackFlip
电源指示灯 Indicador de energia
按下一键返航/无头模式 Pressione para retorno do drone

2.3.

Instalação da bateria

a) Retire a tampa da bateria。
b) Instale 3 pilhas "AAA"
c) Coloque a tampa

3. Bateria de lítio recarregável
Coloque o cabo de carregamento de energia no drone, e em seguida, insira na
entrada USB para no computador ou adaptador de tomada de energia elétrica.
Quando a luz está a carregar, quando a luz estiver ligado é sinal de que está
carregando, quando apagar a luz representa que a bateria está totalmente
carregada. Este cabo de carregamento USB pode ser conectado a outros
carregadores de energia móvel, ou porta USB do carro.
Tensão do USB é + 5 + 0.5V.

4. Decolar
4.1. Iniciação
O Drone está equipado com quatro eixos de proteção. Estes eixos é para quando o
drone deixar de receber sinais do controle remoto ou falha de energia da bateria
e outras falhas para garantir na queda assegurar uma proteção.
A sequência de inicialização correta é a seguinte:
3.1.1 conecte a bateria com o drone e ligue-o. Coloque o drone no solo (neste
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caso, o LED deverá estar piscando)
3.1.2 ligue o interruptor de controle remoto, em seguida, a luz vermelha luz está
acesa, empurre alavanca esquerda (acelerador) ao ponto mais alto e mais baixo,
neste momento, não toque no outro controle para evitar o desequilíbrio.

4.2. Operação e controle
Nota: move-se lentamente o controle do drone, aviões durante o voo perdera
acontecer uma pequena perda de movimento, neste momento você pode
adicionar um pouco de aceleração extra para manter uma certa altura e
estabilidade.
(controle da esquerda movendo para cima/baixo controla subida ou descida,
movendo para direita/ esquerda controla os eixos para a esquerda / direita)

(Controles de alavanca de controle direita movendo para frente / traz controla o
drone para frente / trás. Controle de alavanca direita movendo para esquerda /
direita controla os eixos para a esquerda / direita)
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4.3.

Girador

Este botão é para os pequenos ajustes, para melhorar estabilidade do voo.

5. Configurações de sensibilidade
Este drone pode atingir dois modos de operação: inferior (40%) - alta (100%)
Alternar posição do interruptor " conversão de velocidade "
Após converter a posição do interruptor o controle remoto irá fazer um som de
"bip" = significa que o drone entrou em um modo inferior (40% de sensibilidade)
Alternar posição do interruptor " conversão de velocidade "
Após converter a posição do interruptor o controle remoto irá fazer dois som de
"bip" = significa que o drone entrou em um modo inferior (100% de
sensibilidade)
Maior sensibilidade, rápida a reação.

5.1. Modo BackFlip
Esta manobra pode ser feito um giro de 360 graus.
Mantenha o drone em uma altura de mais de 3
metros.

5.2. Cambalhota
Empurre a alavanca de comando para a direita ou
esquerda, depois em direção ao meio.

6. Instruções de instalação das peças do drone
Instalação e remoção da lâmina
Este quatro eixos lâminas de aeronaves não são iguais, são marcadas com "A" ou
"B" em cada lâmina. A foto abaixo mostra instalação correta para lâminas.
Quando a lâmina não está instalado corretamente, ele não vai decolar, ou
desequilíbrio.
(Instalação: pressione a lâmina no encaixe acima do motor)
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