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telefontöltő

töltés és
akkumulátor

powerbank

számítógép
autós töltő
USB

SYMA W1 / W1 PRO

GYORS
HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ

A mellékelt USB töltőt használja az akkumulátor
töltéséhez. A töltési idő kb 3.5 óra.
Az USB csatlakozót a számítógép vagy töltő USB portjába
dugja be, a másik felét a SYMA W1/W1 Pro akkumulátorába.
A töltőn töltés közben a piros LED világít, a zöld LED lassan
villog. Ha az akkumulátor teljesen feltöltött, a zöld LED nem
villog tovább, mindkét lámpa világítani fog. Ha nincs bedugva
akkumulátor a töltőbe, akkor csak a piros lápa világít rajta.
Hiba esetén a piros lámpa világít, a zöld lámpa pedig
gyorsan villog. Távirányító elem cseréhez távolítsa el a
távirányító fedlapot. Helyezze be a 4db AA méretű ceruza
elemet, ügyelve a polaritásra. Zárja vissza a fedlapot.
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beüzemelés,
párosítás

Helyezze az akkumulátort a drónba és
csatlakoztassa. Helyezze a drónt vízszintes felületre, majd
kapcsolja be, a lámpái elkezdenek villogni. Kapcsolja be a
távirányítót, a bekapcsolás jelző lámpa elkezd villogni. A gép
párosításához húzza fel majd le a bal kart,
majd engedje vissza. A villogás abbamarad és világítani fog
a visszajelző lámpa a gépen és a távirányítón is.
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Kérjük, használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
Kérjük, tartsa meg a leírást.

SYMA W1
akkumulátor

őkészületek

el

Drón iránytű és giroszkóp kalibrálását minden repülés előtt
végezzük el. Összepárosítás után, repülés megkezdése
előtt végezzük el az iránytű kalibrálását a bal gázkart jobbra
lehúzva és a jobb felső visszatérő gombot megnyomva.

A drón el kezd villogni. Forgassuk meg vízszintesen
kétszer a tengelye körül, majd függőlegesen is kétszer a
tengelye körül.
A giroszkóp kalibrálásához tegyük le a drónt egy
vízszintes felületre, a két kart húzzuk jobbra le, amíg
villogni kezd.
Várd meg, míg a GPS műholdakra felcsatlakozik a drón.
Amíg nincs elég műhold, narancssárgán villog a lámpa a
drónon. Ha elegendő műholdat lát, akkor átvált zöld
színre. Ekkor rögzíti a visszatérési pontot is és a
hazatérés biztonságos lesz.
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irányítás a
távirányítóval

Nyomja meg a
gombot a távirányítón az 1-Gombos
felszállás/Leszállás funkció aktiválásához.
Másik lehetőség, a motorok zárolásának
feloldására és a kézi felszállásra, ha a
két kart lefele befelé húzza, ahogy a jobb
oldali képen is látható.
A bal oldali kar függőleges mozgatásával a irányíthatja fel
és le, vízszintes mozgatásával a forgást irányíthatja a
tengelye körül (óramutató járásával megegyezően és
ellentétesen).
A jobb oldali karral a irányítható a drón a négy irányba.
Előre és hátra, jobbra és balra oldalazva.
Az irányítás ellentétes, ha a drón szemben van velünk,
kivéve ha előzőleg aktiválva lett a Headless Mód funkció a
gomb megnyomásával.
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itányítás az
alkalmazással

Töltse le a "SYMA AIR" alkalmazást az App Store vagy a
Google Play segítségével okostelefonjára.
Kapcsolja be a drónt majd csatlakoztassa okostelefonját
WiFi hálózaton a géphez, majd ha sikeres volt a
csatlakozás, indítsa el az alkalmazást.
Bökjön a "take off" gombra és máris a kezelőfelület fogad
minket a virtuális irányító karokkal.
A karokkal ugyanúgy lehet irányítani, mintha a távirányító
karjait használnánk.

Felelősségteljes használat
Ez a drón nem játék, a használatakor óvatosnak kell
lennie, akár beltérben, akár kültérben. Ha a drónra kamera
van szerelve, vagy ha kereskedelmi célból használják,
akkor az ország törvényei szerint ugyanolyannak minősül,
mint bármilyen repülő szerkezet. Ez azt jelenti, hogy
amikor a drónnal játszik, be kell tartania bizonyos
törvényeket – mind a saját, mind a mások biztonsága
érdekében:
Amikor a drónnal játszik, ön viseli érte a teljes felelősséget.
A drón használata során azt mindvégig látnia kell.
Mivel a drónt Ön irányítja, Önnek kell biztosítania, hogy az
ne ütközzön emberekbe vagy más tárgyakba.
A lakóterületen található utcák és a városközpontok
például zsúfolt területek. A drónokat a zsúfolt területektől
legalább 150 méteres távolságban lehet használni.
A drón 50 méternél jobban nem közelíthet meg
járműveket, épületeket vagy építményeket, sem
személyeket vagy csoportokat – a drón repülési
magasságától függetlenül.

Ha a drón bármely kamerafelvételét pénzszerzési célokra
kívánja használni, értesítenie kell a Polgári Repülésügyi
Hatóságot (CAA).
A drónt nem szabad használni felszállópályák és
repülőterek mellett, sem pedig elektromos létesítmények (pl.
villanyoszlopok) közelében.

Ne feledje: Az ország törvényei Önt és mindenki mást is
védenek, és azok megszegése súlyos következményekkel
(például bűnügyi eljárással) járhat.
Ezzel kapcsolatos további információért, valamint a drón
biztonságos használatával kapcsolatos információkért keresse
fel a következő weboldalt: www.caa.co.uk/uas
A drón használata előtt ismerje meg a helyi rendeleteket és
törvényeket.
Ha a drón kamerával lehet ellátva, ami azt jelenti, hogy Önnek
ismernie kell az ország adatvédelmi törvényeit.
Az adatvédelmi törvény (Data Protection Act 1998) értelmében
a személyes adatok tisztességes kezelése érdekében a videó
fókuszában szereplő személyektől beleegyezést kell kérnie.
Ha a videón a szereplőkön kívül mások is látszanak, akkor
bizonyos esetekben ezen személyek képmása is személyes
adatnak minősülhet, melyre az adatvédelmi törvény
vonatkozik, különösen ha a videó életesemény jelentőségű
képeket rögzít. Ha azonban a filmezés nyilvános helyen
történik, akkor az a tény, hogy a háttérben egy járókelő látható,
akit az őt ismerők felismerhetnek, önmagában nem minősíti a
képet személyes adattá, és valószínűleg nem szükséges az
adott személy beleegyezése ahhoz, hogy Ön a videót feltegye
a YouTube-ra, vagy felhasználja egy nyílt oktatási forrásban
(OER).
Ha többet szeretne tudni az adatvédelmi törvényről, vagy hogy
az mennyiben érinti Önt, keresse fel a következő oldalt:
https://doe.hu/tudasbazis
A drón használata előtt ismerje meg a helyi rendeleteket és
törvényeket.

SYMA W1 használati útmutató videó:
http://bit.ly/w1-hasznalat
A propellerek cseréjénél figyeljen oda a helyes
sorrendre, mert a gép irányíthatatlanná válik, ha ezt
elfelejti.
Repülés előtt végezze el a kalibrálást, ezzel a
benyomva maradt visszatérő mód is kikapcsol, mely
irányíthatatlan repülést eredményez.

FIGYELEM!
Ez a termék nem játék és nem adható 14 éven aluli
gyermek kezébe. Repülés és leszállás után a drónt,
majd a távirányítót kapcsolja ki! Vegye ki az
akkumulátort a drónból, hagyja szobahőmérsékletre
kihülni, mielőtt újra tölteni kezdi!
Termék megfelelősség 1999/5/CE R&TTE:
EN300 440-2; EN301 489-1; EN301 489-03

Forgalmazza: IT-Droid Bt.
Magyarország, 2310.
Szigetszentmiklós, Tököli út 8.
Adószám: 24936763-2-13
Weboldal: www.rcklub.eu
Telefon: 06-1-490-0725
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