
 
Xiaomi Fimi A3 Manual HU v1.0  - 1. oldal 

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona. 
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos. 

 
 

 
 

      
 
 
 

Xiaomi Fimi A3 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 
 

  
 
 
 
 
 

Ez a használati útmutató a V0.6.13.03i International firmware verziójához készült. A frissítések után egyes funkciók 
változhatnak! 

  



 
Xiaomi Fimi A3 Manual HU v1.0  - 2. oldal 

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona. 
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos. 

BEVEZETÉS 
 
Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! 
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket 
könnyen és egyszerűen tudja használni. 
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! 
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! 
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 
 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
 
JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK 
 
Mindig tartsa be a termék használata során az arra vonatkozó speciális jogszabályokban leírtakat: 
 

 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről 

 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet a magyar légtér igénybevételéről 

 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet repülések végrehajtásának szabályairól 

 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet a magyar légtér légiközlekedés céljára 
történő kijelöléséről 

 399/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet a légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési 
adatok használatának rendjéről 

 
NYILATKOZATOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 
 

 A WayteQ Europe Kft nem vállal semminemű felelősséget a termék nem hivatalos értékesítési 
csatornán keresztül történt vásárlásából adódó következményekért.  

 A termék használatának megkezdésével úgy tekintjük, hogy a termék használója elolvasta és 
elfogadta a használati utasításban, különösen a biztonsági figyelmeztetések kapcsán leírtakat  

 A használat során szigorúan be kell tartani a használati utasításban és a biztonsági előírásban 
foglaltakat. A WayteQ Europe Kft. nem vállal semminemű felelősséget a használati utasításban 
foglaltak nem megfelelő betartásából adódó károkért és következményekért. 

 Mindenféle személyi sérülés, baleset, vagyoni kár, jogvita és egyéb káresemény, amely 
következménye érdekkonfliktus, amely a biztonsági előírások szándékos vagy előre nem látható 
esemény miatti megsértéséből eredeztethető, azért a felelősség és veszteség kizárólag a 
termék használóját terheli, a WayteQ Europe Kft ezekért semmilyen felelősséget nem vállal.  

 A WayteQ Europe Kft-t nem terheli semmilyen felelősség bármilyen, a termék közvetlen vagy 
közvetett használatából a használó által végzett jogellenes cselekmény tekintetében. 

 Ne végezzen semmilyen szakszerűtlen beavatkozást a készüléken, mert az személyi vagy 
tárgyi sérüléshez vezethet. A WayteQ Europe Kft nem vállal semmilyen felelősséget az ebből 
adódó károkért. 

 A propeller magas sebességű forgása közben sérülést okozhat az emberi testben. A biztonság 
érdekében kapcsolja ki a készüléket, ha a propelleren végez műveletet. Ennek elmulasztásából 
adódó felelősség a használót terheli. 

 A vonatkozó helyi jogszabályok írják elő a légtér használatát civil járművekre. Használat előtt 
ismerje meg ezeket a szabályokat. Minden a szabályok nem megfelelő betartásából adódó 
dologért a használó tartozik felelősséggel. 

 Ne használja a terméket rossz időjárási körülmények között, pl: eső, havazás, villámlás, erős 
szél, köd stb. Az ilyen körülmények között történő használatból adódó károkért a használó a 
felelős. 
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 A WayteQ Europe Kft. nem végez díjmentes javítást olyan esetekben, ha a termék hibája, 
sérülése nem megfelelő használatból adódik. 

 A használó felelős minden olyan tűzesetért és robbanásért, amely nem megfelelő magatartás 
következménye, pl. a használó által okozott rövidzárlat az akkumulátoron vagy az akkumulátor 
magas hőmérsékleten történő használata. 

 A jelen nyilatkozatban nem szereplő kérdések kapcsán tanulmányozza a vonatkozó helyi 
jogszabályokat. Ha a jelen nyilatkozatban foglaltak ellentétesek a helyi jogszabályokban 
előírtakkal, akkor a helyi jogszabályokban előírtak a mérvadóak. 

 18. életévüket be nem töltött, illetve korlátozott képességű személyek nem használhatják a 
terméket. 

 A termék használata tilos olyan helyen, ahol nagy tömeg tartózkodik. 

 A termék használata tilos jogszabály, illetve helyi vezetés által korlátozott területeken. 

 Ne használja a terméket, ha nincs megfelelő fizikai és mentális állapotban, pl alkoholt 
fogyasztott, fáradt, gyógyszer hatása alatt áll.  

 Ennek a dokumentumnak a végleges értelmezési és magyarázati lehetősége a WayteQ Europe 
Kft joga.  

 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
 

 Ennek a terméknek nagy sebességgel forgó propellere és nagy teljesítményű repülési 
képessége van, ezért a használata kockázatot jelent. A nem megfelelő használatból és 
működésből adódóan veszély és sérülés keletkezhet. 

 A használat során a terméket tartsa távol kockázatos helyektől, mint pl. repülőterek, vasúti 
útvonalak, autópálya, magas épületek, elektromos hálózat stb. 

 A használat során a terméket tartsa távol elektromágneses interferenciát okozó környezettől, 
mint pl mobilhálózati adótorony, nagyáramú transzformátor állomás stb. 

 A használat során a terméket tartsa távol különböző ember vezette járművektől. 

 Ha 3000 méter feletti magasságban használja a terméket, a környezeti hatások miatt a repülési 
teljesítmény csökken. Használja a terméket kellő óvatossággal. 

 A termék nem vízálló, ne próbáljon meg vízfelületen leszállni vele.  

 Ha alacsony magasságban használja a terméket, akkor győződjön meg róla, hogy emberektől 
és állatoktól biztonságos távolságban (több, mint 10 méter) tartja. 

 Ha a terméket nem gyéren lakott területen használja, mindig győződjön meg róla, hogy a drón 
az irányító látóterében van. 

 Ne használja a terméket, olyan hely közelében, ahol gyermekek játszanak. 

 Ne kapcsolja ki a motort repülés közben a levegőben, hacsak az nem feltétlenül szükséges. 

 A repülő jármű nem megfelelő működése balesetet okozhat. Ne indítsa el a propellert vagy csak 
kis sebességgel repüljön. 

 Ne próbálja meg megakadályozni egy mozgó alkatrész mozgását sem a működés során. 

 Ne fedje le a hőelosztó részt. 

 A termék nem használható szállításra. 

 Csak gyári tartozékot használjon karbantartás és csere esetén. 

 Ha kölcsön adja a terméket, győződjön meg róla, hogy aki irányítani fogja a terméket ismeri és 
megértette a fenti biztonsági előírásokat.  

 Minden használat előtt ellenőrizze a terméket, különösen, de nem kizárólag az alkatrészek 
szilárdságát, a propellerek elhasználódását és sérülését, az akkumulátor töltöttségét, a jelző 
fények hatásosságát stb. Rendellenes működés tapasztalása esetén azonnal állítsa le a 
használatot és cserélje ki a megfelelő tartozékot.  
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AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK 
 
A hagyományos elemekkel ellentétben a lithium akkumulátorok nem megfelelő használat esetén 
veszélyesek lehetnek. Olvassa át figyelmesen az akkumulátor kezelésére vonatkozó előírásokat. Az 
akkumulátorra a vásárlástól számított 6 hónap garancia érvényes. 
 

 Tilos rövidzárlatot végezni az akkumulátoron! 

 Tilos az akkumulátor szétszerelése! 

 Tilos az akkumulátort vízbe meríteni vagy vízzel érintkeznie! 

 Tilos az akkumulátort hőforrás vagy tűz közelében használni és tölteni! 

 Tilos az akkumulátort sérülten vagy deformáltan használni! 

 Tilos az akkumulátort megszúrni, megbontani, megütni vagy átlyukasztani! 

 Tilos az akkumulátort közvetlenül forrasztani! 

 Tilos az akkumulátort túltölteni! 

 Tilos az akkumulátort ellenkező polaritással tölteni! 

 Tilos nem megfelelő eszközzel használni! 

 Tilos autós töltő használata a töltéshez! 

 Tilos a megadott töltési idő túllépése! 

 Tilos az akkumulátort mikrohullámú sugárzásnak kitenni vagy nagynyomású eszközbe tenni! 

 Tilos az akkumulátort közvetlen napsugárzásnak kitenni! 

 Tilos az akkumulátort 0° Celsius fok alatt és 40° Celsius fok felett használni.  

 Győződjön meg róla, hogy az akkumulátorhoz gyermekek nem férnek hozzá! 

 Tilos az akkumulátort erős elektrosztatikus vagy mágneses mezőben használni! 

 Tilos az akkumulátort alkohollal vagy egyéb gyúlékony anyaggal tisztítani! 

 Tilos az akkumulátort fém tárgyban tárolni vagy szállítani! 

 Figyeljen arra, hogy közvetlenül ne érintkezzen az akkumulátorból szivárgó folyadékkal! Ha a 
bőr vagy a ruházat szivárgó folyadékkal érintkezik öblítse ki bő vízzel mielőbb! 

 Az akkumulátort három hónap tárolás után fel kell tölteni, hogy megőrizze az élettartamát. 

 Ha a drón vagy a távvezérlő kevés energiát jelez, szálljon le a géppel, amint lehet és töltse fel 
az akkumulátort.  

 Ne helyezze az elhasznált akkumulátort az újrahasznosító tárolóba, amíg az teljesen le nem 
merült. 

 Húzza le a töltőt. ha az akkumulátor teljesen feltöltött. 

 Ha az akkumulátor kigyullad, tilos vízzel eloltani azt! Használjon porral vagy karbon-dioxiddal 
oltó készüléket vagy egyéb tűzoltó megoldást! 

 Ne töltse az akkumulátort hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor 
élettartamát. A hosszabb ideig nem használt akkmulátor is lemerül, használat előtt újratöltést 
igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag 
rendeltetésszerűen használja. 
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REPÜLÉSSEL KAPCSOLATOS FELHÍVÁSOK 
 

 Repüljön nyílt terepen, tartsa távol a drónt emberektől, épületektől és elektromágneses 
interferencia forrástól. 

 Repüljön 5000 méter tengerszint feletti magasság alatt és 0°-40° Celsius fok hőmérséklet között. 

 A légtér használatát jogszabályok korlátozzák. 

 Győződjön meg róla, hogy a drón és a távvezérlő akkumulátora teljesen fel lett töltve, mielőtt 
repülni kezd. 

 Ha beltérben használja a drónt, előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem fognak működni. 

 A távvezérlőt az után használja, miután más vezeték nélküli eszközt kikapcsolt, hogy elkerülje 
az interferenciát más távvezérlő kommunikációval. 

 

TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉSEK 
 

 Kérjük, hogy márkás Micro SD memóriakártyát használjon a készülékkel. Az ismeretlen gyártók 
termékeinek támogatása nem garantált. 

 Óvja a Micro SD kártyát mágnesességtől, mivel az a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja. 

 Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg 
füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a 
tűzesetek megelőzése érdekében! 

 Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen (különös tekintettel a töltés, ill. 
számítógépes adatcsere folyamatára, ahol a töltéshez/fájlmásoláshoz használt USB kábel 
sérülést vagy áramütést okozhat).  

 A terméket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja. 

 Fontos felvételeiről minden esetben készítsen biztonsági másolatot! A WayteQ Europe Kft. cég 
nem vállal felelősséget az adatvesztésekért. A készülék szervizelését végző kijelölt szerviz 
adat-visszaállítást, adatmentést nem végez. A készüléket csak arra felhatalmazott személy 
(márkaszerviz) szerelheti szét. 

 Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a terméket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon 
melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb. 

 Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez. 

 Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +40°C felett), 
mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort. 

 Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülékben. 

 Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a termék felmelegedhet. Ez 
normális jelenség. 

 Az internetre, vagy egyéb hálózatokra, mint pl. számítógépekre való csatlakozás során a 
készülékre vírusok, kéretlen applikációk vagy egyéb ártalmas programok települhetnek. 

 Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadjon / nyisson meg, 
amelyek biztonságos helyről származnak. 

 Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatairól az adatvesztés elkerülése érdekében. 

 Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra! 
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JELLEMZŐK 
 
Drón 
Modell név:    FMWRJ01A3 
Méret:     285 x 229 x 69 mm 
Átló:     323mm 
Tömeg:    560 g 
Repülési idő:    kb 25 perc 
Maximális emelkedés:   6m/s 
Maximális süllyedés:   5m/s 
Maximális sebesség:   18m/s 
Maximális távvezérelhetőség:  1000m 
Műholdas helymeghatározás:  GPS/GLONASS 

Lebegési pontosság:  ± 0,5m (függőleges), ± 1,5m (vízszintes) 

Működési hőmérséklet:  0-40° Celsius 
Maximális használati magaság:  5000m (tengerszint felett) 
Memória kártya:    Micro SD (class 10 vagy gyorsabb), 8-64GB 
Működési frekvencia:  2,4-2,483 GHz; 5,725-5,850 GHz 
 
 

Adapter 
Bemenet:     100-240V ~ 50/60HZ, 0,3A 
Kimenet:     14V, 0,8A 
Teljesítmény:    11,2W 
Töltési hőmérséklet:   0°-40° Celsius  
 
Távvezérlő 
Nettó súly:     331g 
Kijelző felbontás:    480x272 
Működési frekvencia:  2,4-2,483 GHz; 5,725-5,850 GHz 
Energiaellátás:   Lithium akkumulátor 
Kapacitás:     2950 mAh 
Bemenet:     5V/2A 
Memória kártya:   Micro SD, max 32GB 
Működési hőmérséklet:  0°-40° Celsius  
Maximális használati magaság:  5000m (tengerszint felett) 
 
Akkumulátor 
Típus:     újratölthető lithium akkumulátor 
Súly:      kb 162g 
Kapacitás:     2000 mAh 
Feszültség:    11,1V 
Maximális feszültség:  12,75V 
Teljesítmény:    22,2Wh 
Töltési hőmérséklet:   0°-40 Celsius fok 
 
Kamera stabilizátorral 
Vezérelhető forgatási szög: 0°-90°  
Vezérlési pontosság:  ± 0,02°  

Lencse:    FOV 80° 
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Kamera rekesznyílás:   f2.0 
Kamera fókusztávolság:  3,54mm 
Megfeleltetett fókusztávolság: 27mm 
Képérzékelő:    1/3,2” CMOS 
Pixel szám:    8,08M 
ISO:      100-3200 (video), 100-1600 (fotó) 
Zársebesség:    4 ~ 1/8000mp 
Maximális video felbontás:  1920x1080, 30 fps 
     1920x1080, 25 fps 
Maximális fotó felbontás:  3264x2448 
Filerendszer:    FAT/exFAT 
Képformátum:   JPG 
Video formátum:   MP4 
 
Hulladékkezelés 
A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik. 
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. 
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet. 
 
Gyártó: 
Beijing FIMI Technology Co., Ltd. 
Cím: No.348, Floor 3, 1# Complex Building, Yongtaiyuan Jia, Qinghe, Haidian District, Beijing, China 
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Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat) 
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az 
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval 
kerül forgalomba. 
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően. 
 
Minőségtanúsítás 
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak 
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek. 
© 2019 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 
 

 
 

A DOBOZ TARTALMA 
 

   
Drón    Távvezérlő   2 x 3 propeller  

    
          USB kábel    Töltés továbbító kábel        Akkumulátor 

 
        Töltő   Adapter 
 
Használati útmutató 
Jótállási jegy 
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BEMUTATÁS  
 

A drón 
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A távvezérlő 
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A távvezérlő gombjai és funkciói 
 

Gomb Funkció 

 

Bal vezérlő Előre nyomásra a drón 
felemelkedik; hátra húzásra a 

drón süllyed; balra húzva a drón 
balra forog; jobbra húzva a drón 

jobbra forog; 

Jobb vezérlő Előre nyomásra a drón előre 
repül; hátra húzásra a drón hátra 
repül; balra húzásra a drón balra 

repül; jobbra húzásra a drón 
jobbra repül 

Üzemmód váltó Balra kapcsolva sport módba 
vált, jobbra kapcsolva normál 

módba vált 

Visszatérés 
gomb 

Nyomja meg 3 mp-ig és a drón 
automatikusan visszatér, rövid 

nyomásra ez a funkció kikapcsol 

Bekapcsoló 
gomb 

Nyomja meg hosszan a 
be/kikapcsoláshoz 

Be/Ki váltó Be/Ki port vezérlő 

Öt 
irányú 
vezérlő 

Fel Gyorsgomb: okos repülés 
beállításai 

 

Le Gyorsgomb: kamera beállításai 

Bal 1. Gyorsgomb: beállítás menü 
2. Vissza az előző szintre 

Jobb A beállítás használata 

Közép 1. Gyorsgomb: felvételi képernyő 
2. Művelet elfogadása 

Bal tárcsa A stabilizátor dőlésszögét állítja 

Jobb tárcsa Alapvetően EV értékek 
beállítása és a PWM a használó 

általi egyedi bővítés opcióhoz 

Kamera/felvétel Rövid nyomással kép készítés; 
hosszú nyomásra felvétel 

indítás/leállítás 

Megjegyzés: A vezérlő beállítása megváltoztatható a 
távvezérlő beállítás menüjében 
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A távvezérlő főmenüje 
 

 
 

A DRÓN HASZNÁLATA 
 

Repülési módok 
 
Sport mód 
 
A GPS modult a pontos lebegéshez használja és az intelligens repülés használható sport módban. A 
maximális repülési sebesség 18 m/s, a maximális emelkedési sebesség 6 m/s, a maximális süllyedés 
5 m/s. 
 
GPS mód (normál mód) 
 
A GPS modult a pontos lebegéshez használja és az intelligens repülés használható GPS módban. A 
maximális repülési sebesség 10 m/s, a maximális emelkedési sebesség 3 m/s, a maximális süllyedés 
3 m/s. 
 
ATTI mód (pozíció tartás) 
 
A drón ATTI módba kapcsol gyenge GPS-vétel esetén vagy iránytű interferencia esetén. ATTI módban 
a drón vízszintesen forog és nem használható az intelligens repülés. Ezért a balesetek elkerülése 
végett a használó válasszon jó GPS-vételi lehetőséggel rendelkező nyílt, szabad területet. Ha a drón 
ATTI módba lép, mielőbb szálljon le vele egy biztonságos helyen. Felszállás előtt és repülés közben 
az ATTI mód a távvezérlő menüjében indítható el. Ha az ATTI mód be van kapcsolva az üzemmódváltó 
gomb balra állításával indítható el az ATTI mód, jobbra váltással a GPS mód.  
 
Megjegyzés: ha nincs kapcsolat a drón és a távvezérlő között akkor a fő interfész N/A jelzést ad, ha a 
kapcsolat újra létrejön, akkor a drón aktuális állapotát jelzi.  
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A kapcsolási logika: 
 

Üzemmód Állapot S GPS 

Sport mód Bekapcsolva 
ATTI GPS 

ATTI mód Bekapcsolva 

Sport mód Bekapcsolva 
Sport GPS 

ATTI mód Kikapcsolva 

Sport mód Kikapcsolva 
ATTI GPS 

ATTI mód Bekapcsolva 

Sport mód Kikapcsolva 
/ GPS 

ATTI mód Kikapcsolva 

 
A drón jelzései: 
 

Drón jelzése Drón állapota 

Minden fény villog Önellenőrzés 

Minden fény világít A drón a földön: az önellenőrzés hibát jelez 

A drón a levegőben: belső hiba 

Két fehér fény világít; vörös és 
zöld fény felváltva villog 
szabályos időközönként 

Repülésre kész / repülés közben 

Minden fény kétszer villan Kevés energia jelzés 

Minden fény erősen világít Az akkumulátor lemerült, szálljon le, amint lehet 

Két fehér fény villog A drón firmware-e frissül 

 

Biztonsági védelem 
 
Elvesztés utáni visszatérés 
 
Elvesztés utáni visszatérés csak GPS vagy Sport módban használható. Ha a jó a GPS-jel és az iránytű 
megfelelően működik, a drón rögzíti a visszatérési pontot. A drón és a távvezérlő közötti kapcsolat 3 
másodpercnél hosszabb időre megszakad, a repülésirányító rendszer átveszi az irányítást a drón felett 
és megtervezi a visszatérési útvonalat az eredeti útvonalhoz igazítva és visszarepül a visszatérési 
pontra. Ha a visszatérési művelet közben helyreáll a kapcsolat a visszatérés gomb rövid 
megnyomásával megszakítható a visszatérés és a drón az aktuális pozíciónál lebegni fog. Ha a 
visszatérés nincs leállítva, de a vezérlő gombokkal a használó irányítani kezdi a drónt, az annak 
megfelelőn fog reagálni, de a vezérlők elengedése után folytatja a visszatérést, mindaddig míg el nem 
éri a visszatérési pontot. 
 
Kevés energia védelem 
 
Ha repülés során az akkumulátor az első kevés energia szintet éri el és az energia csak a visszatérésre 
elég a távvezérlő jelzi, hogy a drónnak vissza kell térnie. Ha a használó nem indítja el a visszatérés 
funkciót és az akkumulátor a kevés energia szint második szintjére ér, amely csak a leszállásra elég, 
a drón automatikusan leszáll. 
 
Lebegés repülésmentes zóna szélén 
 
A drón automatikusan lebegni fog, ha elér egy repüléstől tiltott területhez (pl repülőtér széle) és a 
távvezérlőn megjelenik a repüléstől tiltott zóna jelzés. A vezérlők segítségével a drón elirányítható a 
tiltott területtől, de nem irányítható be a tiltott területre. 
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Intelligens repülés 
 
Egy gombos visszatérés 
 
Repülés közben a visszatérés gomb több mint 3 másodpercen keresztül történő megnyomása után a 
drón automatikus visszatérési módba lép. Ha a drón távolsága kisebb, mint 10m és a repülési 
magassága kevesebb, mint 3m, a drón 3m magasra emelkedik és visszatér a felszállási pontra a 
leszálláshoz. Ha a magasság 3m-el megegyező vagy annál nagyobb, akkor a drón közvetlenül a 
visszatérési pontra indul az aktuális magasságból. Ha a távolság 10m vagy annál nagyobb és a 
magasság kisebb, mint 30m, a drón 30m magasra emelkedik és visszatér a felszállási pontra a 
leszálláshoz. Ha a magasság 30 vagy annál nagyobb, akkor a drón közvetlenül a visszatérési pontra 
indul az aktuális magasságból. A visszatérési módból kiléphet a visszatérés gomb egyszeri 
megnyomásával.  
 

 
 
Célhoz repülés (Self-timer flying) 
 
Célhoz repülés előtt állítsa be a pozíciót úgy, hogy a cél a kép közepén legyen. Miután a stabilizátor 
fej szögét beállította, válassza ki az célhoz repülést (Self-timer flying) a távvezérlő menüjében. A drón 
hátrálni fog a bölcső fej dőlésszöge alapján addig, míg a célpont és a drón közötti távolság el nem éri 
a 150 métert, illetve a magasság el nem éri a 120 métert. A célhoz repülés után a drón automatikusan 
visszatér a kiindulópontra. A célhoz repülés megszakítható a visszatérés gomb megnyomásával, mely 
után a drón visszatér a kiinduló pontra.  
 
Követő repülés (Following flying) 
 
A követő repülés csak GPS és Sport módban használható. Csak akkor indítható el a követő repülés, 
ha a drón és a távvezérlő legalább 6 műhold jelét veszi. Ha a feltételek nem megfelelőek, a távvezérlő 
jelzi, hogy a GPS-vétel gyenge és az intelligens repülés nem indítható el. A követő repülés (Following 
flying) a távvezérlő beállítás menüjéből választható ki és megadható a távolság és magasság a drón 
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és az emberek között. A drón a távvezérlőt fogja követendő célként használni. Nyomja meg röviden a 
visszatérés gombot a követő repülés leállításához. 
 
Megjegyzés: követő repülés során az irányítónak gondoskodnia kell arról, hogy a drón távol maradjon 
emberektől, állatoktól és akadályoktól a követés útvonalán a repülés biztonsága érdekében. Az 
irányítónak a követő repülés során be kell tartania a helyi jogszabályokat.  
 
Orrirány mód (Headless mode) 
 
A drón az aktuális orrirányt veszi előre haladási iránynak. Ha a repülés során a drón orriránya 
megváltozik, az előre haladás iránya nem fog megváltozni, így az irányító megváltoztathatja a felvételi 
szöget. Nyomja meg a visszatérés gombot az orrirány mód leállításához. 
 
Pont körüli repülés (Around point flying) 
 
Az irányító a távvezérlő menüjéből választhatja ki a pont körüli repülést (Around point flying). A pont 
körüli repülés elindítása előtt válassza ki az érdekes pontot. A pont kiválasztása után kattintson a pont 
körüli repülésre annak elindításához. Nyomja meg a visszatérés gombot a pont körüli repülés 
leállításához.  
 

Bal vezérlő 
Fel tolás A pont körüli repülés magaságát növeli 

Le húzás A pont körüli repülés magaságát csökkenti 

Jobb vezérlő 

Fel tolás A pont körüli repülés körívét növeli 

Le húzás A pont körüli repülés körívét csökkenti 

Balra húzás A pont körüli repülés sebeségét növeli 

Jobbra húzás A pont körüli repülés sebeségét csökkenti 

 
Megjegyzés: ha a drón hátsó vége a távvezérlő felé áll, az alapbeállítás szerinti kezelési irány szerint 
működtethető. Az irányítónak ezért kellő figyelemmel kell lennie a pont körüli repülés közben az 
irányváltoztatásnál, hogy elkerülje a visszafordulást, ami balesetet okozhat. 
 
Fix sebességű repülés 
 
Repülés közben a távvezérlő menüjében kiválasztható a fix sebességű repülés, mely esetben a drón 
állandó sebességgel repül előre és nem repül hátra. Nyomja meg a visszatérés gombot a fix sebességű 
repülés leállításához. 
 

Bal vezérlő 

Fel tolás Felemelkedés 

Le húzás Orral előre repülés 

Balra húzás Balra fordulás 

Jobbra húzás Jobbra fordulás 

Jobb vezérlő 

Fel tolás Sebesség növelés 

Le húzás Sebesség csökkentés 

Balra húzás Balra fordulás 

Jobbra húzás Jobbra fordulás 

 
Megjegyzés: fix sebességű repülés során a drón nem tud hátra repülni, így ha a sebesség 0-ra csökken 
a drón lebegni kezd. 
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EGYEDI BŐVÍTÉS (DIY)  
 
A drón egy 6 pontos, szabvány csatlakozóval van ellátva egyedi felhasználáshoz, mely az alábbi ábrán 
látható. Csatlakozó pontok: TX (adás), RX (vétel), VCC (feszültség váltó), GND (földelés), PWM 
(modulációs jel), GPIO (általános be és kimenet). A drón kimeneti feszültsége 10-12,6V, 2A. DIY 
interferencia szint: 3,3V. Interferencia típus: 2,54mm kétsoros tüske. PWM: 50Hz négyszögjel. A jobb 
tárcsával állítható a jel ciklusa. A ciklus állíthatósága: 0-100%. GPIO: magas-alacsony szintváltás 
támogatott. Nyomja meg 3 másodpercig a Be/Ki váltót a magas szintre váltáshoz, nyomja meg a Be/Ki 
váltót 1 másodpercig az alacsony szintre váltáshoz.  
 
   RX    TX     VCC 

 
 GND   PWM   GDPIO 

 
Példa az egyedi bővítésre: meghajtás (szervo) 
Használjon egy letranszformátort, hogy a feszültséget 5V-ra állítsa és csatlakoztassa a VCC, GND és 
PWM pontokra, a szervo kapcsoló vezérléséhez. (A transzformátor a felhasználó által külön 
megvásárolható vagy készíthető). Az érdeklődéstől függően több féle eszköz használható a Be/Ki 
kapcsoló által történő vezérléshez, pl: füst-csík, légi szállítás, lámpa tartó.  
 
Megjegyzés az RX és TX csatlakozó nem elérhető a felhasználónak átmenetileg.  
 

A MEMÓRIAKÁRTYA BEHELYEZÉSE A DRÓNBA 
 

A memóriakártya behelyezése előtt távolítsa el az akkumulátort.  
 
A memóriakártyát felirattal felfelé helyezze a nyílásba.  
 
A memóriakártya kivételéhez nyomja be a kártyát, annak kiadásához. 
 
Megjegyzés: a felvételek a Micro USB csatlakozón keresztül tölthetők át. 

 

A PROPELLEREK FEL ÉS LESZERELÉSE 
 

A propellereket a jelzésnek megfelelően helyezze a motor tengelyére.  
Állítsa a propellert a motor szárára ellentétesen és ellenőrizze, hogy a 
propellert teljesen lenyomra a szár aljáig. 
Forgassa a propellert a jelölés irányba, a propeller bepattan és záródik. 
Nyomja meg erősen a propellert és forgassa a jelöléssel ellentétes irányba az 
eltávolításhoz.  
 
Megjegyzés: a hátra propeller felhelyezése példaként 
 

Biztonsági tanácsok: 

 Ha a propeller sérült, cserélje ki a repülés biztonsága és hatékonysága miatt 

 Minden repülés előtt ellenőrizze, hogy a propeller megfelelően van rögzítve 
 A sérülések elkerülése végett maradjon távol a forgó propellertől.  
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A DRÓN BE ÉS KIKAPCSOLÁSA 
 
Röviden, majd hosszan nyomja meg a bekapcsoló gombot, amíg a drón fényei be nem kapcsolnak, 
ami a drón bekapcsolását jelzi.  
 
Röviden, majd hosszan nyomja meg a bekapcsoló gombot, amíg a drón fényei ki nem kapcsolnak, ami 
a drón kikapcsolását jelzi.  
 

 
 

AZ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA 
 

Az akkumulátor töltése 
 
Csatlakoztassa az akkumulátort, a töltőt és az adaptert az 
ábra szerint, majd kapcsolja be a töltőt. 
Töltés közben a töltő bal oldalán a vörös jelzés világít.  
A töltés végén a töltő bal oldalán a vörös jelzés kialszik. 
A teljes feltöltéshez kb 2,5 óra szükséges.  
 
Biztonsági tanácsok 
 
Vegye ki az akkumulátort a drónból és töltse fel. 
Figyelmesen olvassa el és szigorúan kövesse a biztonsági 
előírásokat és figyelmeztetéseket a töltés megkezdése 
előtt. A felhasználó felelős a nem megfelelő használat 
miatt bekövetkező károk következményeiért. Ellenőrizze, 
hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve az első 
használat előtt.  
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Az akkumulátor behelyezése 
 
Nyomja be az akkumulátort miután a helyére illesztette, egy kattanó hangot fog hallani. 
Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg mindkét oldalon a reteszeket és húzza ki az akkumulátort.  
 

 
 

A TÁVVEZÉRLŐ 
 
A beépített kijelző, az egyszerű menü és az ergonomikus tervezés lehetővé teszi a könnyű és precíz 
irányítást. A drón elindítása után a repülés fárasztó művelet nélkül lehetséges. A maximális irányítási 
idő kb 4,5 óra.  
 

Töltés 
 
Az ábra szerint csatlakoztassa a töltőt és a távvezérlőt. 
A töltés közben a távezérlőn az akkumulátor ikon villog. 
A töltés befejezése után az akkumulátor ikon nem villog.  
A teljes töltési idő kb 3,5 óra. 
 

 
 

A távvezérlő be és kikapcsolása 
 

Nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot a be és kikapcsoláshoz.  
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A memóriakártya behelyezése a távvezérlőbe 
 
A memóriakártya behelyezése előtt nyissa ki a takaró fedelet.  
 
A memóriakártyát felirattal lefelé helyezze a nyílásba.  
 
A memóriakártya kivételéhez nyomja be a kártyát, annak kiadásához. 
 
 

 
 
 
 

AV-kimenet 
 
Az AV-kimenetre videoszemüveg csatlakoztatható, mellyel megtapasztalható a repülés első 
szemszögből. Ezen felül csatlakoztathat monitort, stb a valós idejű képtovábbítás megtekintéséhez.  
 
A reset gomb a távvezérlőt újraindítja.  
 
 
      Reset gomb                                                            AV-kimenet 
 
 
 

Fénykép és video felvétel 
 
Nyomja meg a fotó/felvétel gombot röviden kép 
készítéséhez. 
 
Nyomja meg a fotó/felvétel gombot hosszan 
videofelvétel indításához. Nyomja meg hosszan 
újra a felvétel leállításához.  
 
Felvétel közben nyomja meg a fotó/felvétel 
gombot röviden kép készítéséhez. 
 

A stabilizált kamera szöge a bal tárcsa fel le húzásával állítható.  
 
A jobb tárcsa alap beállítás szerint az EV szintet állítja. 
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A távvezérlő gyors gombjai 
 
 Az ATTI mód bekapcsolása után a drón 

könnyen ATTI módba váltható a 
kapcsoló balra húzásával. 
Az ATTI mód kikapcsolása esetén a 
drón könnyen Sport módba váltható a 
kapcsoló balra húzásával. 
A drón könnyen GPS módba 
kapcsolható a kapcsoló jobbra 
húzásával. 
 
A jobb tárcsa alapvetően az EV értéket 
állítja. A PWM egyedi beállítása a DIY 
eszközöknél lehetséges. 
A bal tárcsa fel le állításával a kamera 
bölcső szöge állítható. 
 

Repülés közben nyomja meg 3 
másodpercig a visszatérés gombot és a 
drón automatikusan visszatér a 
felszállási pontra és leszáll 
Visszatérés közben nyomja meg 
röviden a visszatérés gombot és a drón 
leállítja a visszatérését, majd lebegni 
kezd a vezérlő utasítására várva.  
A visszatérés gomb egy nyomásra kilép 
az intelligens repülési módból és 
visszalép a főmenübe a beállításból.  

A távvezérlő beállítása 
 
Nyomja fel az öt-irányú gombot, hogy az intelligens repülés beállítás menüjébe lépjen. 
Nyomja balra az öt-irányú gombot, hogy a beállítás menübe lépjen. 
Nyomja le és fel az öt-irányú gombot az elem kijelöléséhez és nyomja meg középen a kijelölt elem 
kiválasztásához. 
A kiválasztás elvégzése után nyomja meg a gombot középen a véglegesítéshez. Nyomja balra a 
gombot balra az előző szintre történő visszalépéshez, más elem kijelöléséhez. 
Nyomja meg a gombot középen a főmenüben, hogy elindítsa, leállítsa a távvezérlő képernyő felvétel 
készítését.  
Nyomja le az öt-irányú gombot, a kamera paramétereinek beállításához. 
 

 
 

  

Öt-irányú gomb 
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A távvezérlő párosítása 
 
Ha a távvezérlő vagy a drón cseréjére sor kerül a kód-egyeztetési műveletet az alábbiak szerint újra el 
kell végezni: 
A távvezérlő bekapcsolása után a kód-egyeztetés mód a távvezérlő kijelzőjén a menüből érhető el és 
a kijelző a kód-egyeztetési képernyőbe lép. 
A drón bekapcsolása után nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot, amíg a távvezérlő a kód-
egyeztető módba kapcsol és a távvezérlő csipogó hangot ad. 
 
                                                                      Nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot 

 
 

REPÜLÉS 
 

Vizsgálat repülés előtt 
 
Ellenőrizze, hogy elegendő energia van a drón és a távvezérlő akkumulátorában. 
Ellenőrizze, hogy a propeller megfelelően rögzítve van és nem sérült vagy elhasználódott. 
Ellenőrizze, hogy a kamera lencséje tiszta. 
Ellenőrizze, hogy a memóriakártya be van helyezve. 
Állítsa be az antennát az alábbi ábra szerint: 
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Az irány beállítása 
 
A drón akkumulátorának behelyezése a drón hátsó részéről történik. 
A drón bekapcsolása után, az előre irányt a navigációs fények jelzik. 
Két fehér fény mutatja a drón elejét, egy vörös és egy zöld a hátulját. 
 

 
 
Biztonsági tanács: mindig tartsa a drón hátulját az irányító felé, hogy elkerülje a távolság tévesztést. 

 

Felszállás 
 
Húzza mindkét vezérlőt a belső alsó rész felé és tartsa úgy legalább 3 másodpercig. A propellerek 
felpörögnek. 
Engedje fel mindkét vezérlőt, amikor a propellerek már forognak és határozottan nyomja fel a bal 
vezérlőt, hogy a repülés megkezdődjön.  
Repülés közben engedje fel mindkét vezérlőt a lebegéshez. 
Az irányított repülés során bármikor, ha felengedi mindkét vezérlőt, a drón automatikusan lebegni kezd. 
 

 
Bal vezérlő     Jobb vezérlő        Bal vezérlő   Jobb vezérlő      
 
Biztonsági tanács: A bal vezérlőt határozottan nyomja fel. Ha túl lassan nyomja fel, a drón átfordulhat. 
 

Leszállás 
 
Lassan húzza le a bal vezérlőt a leszálláshoz. 
 
Ha a drón leszállt, nyomja meg és húzza le a bal vezérlőt több, mint 5 
másodpercig és a motor leáll.  
 
 

Biztonsági tanács: A drón nem vízálló. Ne szálljon le víz felszínre. A biztonság kedvéért ne szálljon le 
lejtőre.  
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Automatikus fel és leszállás 
 
Automatikus fel és leszálláshoz jó GPS-vételre van szükség és távol kell lennie emberektől, állatoktól, 
magas épületektől és fáktól.  
Válassza ki az automatikus fel és leszállást (Automatic take-off) a távvezérlő menüjében. Felszállás 
után a drón a talajtól 4m magasságban megáll és utasításra vár.  
Válassza ki az automatikus leszállást (Automatic landing) a távvezérlő menüjében és a drón 
automatikusan leszáll. A motor automatikusan kikapcsol, ha a drón talajt ér. Leszállás alatt a 
visszatérés gomb megnyomásával a leszállás megszakítható és a drón lebegni kezd, utasításra várva.  

 

A propellerek vészleállítása 
 
Ha a motor nem tud megfelelően kikapcsolni, húzza a bal vezérlőt a belső alsó irány felé teljesen és 
nyomja meg a visszatérés gombot 5 másodpercig egyidejűleg és a motor leáll. 
 

 
 
Biztonsági tanács: ne alkalmazza a fenti műveletet repülés közben, hogy elkerülje a leesést. 
 

Biztonságos repülés 
 

 A drónt csak olyan 18. életévét betöltött személy irányíthatja, aki teljes felelősséget tud vállalni. 

 Mindig tartson biztonságos távolságot emberektől, állatoktól, fáktól, épületektől és járművektől, 
hogy elkerülje a baleseteket. Legyen óvatos, ha valaki közeledik. 

 Tartsa távol a drónt repülőterektől, vasúti útvonalaktól, autópályáktól, magas épületektől, 
villanypóznáktól, adótornyoktól és egyéb veszélyes környezettől a használat során.  

 Tartsa távol a drónt elektromágneses jelektől, mint pl kommunikációs állomás, nagy 
teljesítményű antennák. 

 A felszállási ponttól számított repülési magasság és távolság a szabályok által korlátozott. 

 Ne használja szabályok által tiltott területen és időben. 

 A jótállási jogok megmaradásának érdekében tartsa be a biztonsági előírásokat. 

 Ne használja rossz időjárási körülmények között: pl eső, hó, erős szél, köd. 

 Jól látható helyen, jó GPS-vételi lehetőséggel rendelkező helyen használja. 

 Javasolt, hogy az első repülést egy tapasztalt irányító jelenlétében végezze.  
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KALIBRÁLÁS 
 
A távvezérlő kalibrálása 
 
Válassza ki a távezérlő kalibrálása (RC calibration) menüpontot a távvezérlő beállítás menüjében. 
Válassza az „OK”-t a kalibrálás indításához.  
A két vezérlőt húzza mind a 4 irányba teljesen a kalibráláshoz az ábra szerint.  
Forgassa a bal tárcsát fel és le a maximális pontig a kalibrálás befejezéséhez. 
 

 
 
Megjegyzés: a távezérlő kalibrálása alatt kapcsolja ki a drónt.  

 
Kamera stabilizátor kalibrálás 
 
Válassza ki a stabilizátor kalibrálása (Gimbal calibration) menüpontot a távvezérlő beállítás 
menüjében. 
Ha a drónt megfelelően elhelyezte elindítható a kalibrálás. Ne mozgassa a drónt a kalibrálás során.  
Ha a kalibrálás kész, a távvezérlő kijelzőjén megjelenik a sikeres kalibrálás jelzése. 
Ha a kijelzőn sikertelen kalibrálás jelzés jelenik meg, próbálja újra.  
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Iránytű kalibrálása 
 
Ha a mágneses mező megváltozik az iránytű be kell kalibrálni a biztonságos repüléshez. Az iránytű 
kalibrálásának szükségessége a távvezérlőn megjelenik.  
 
Válassza ki az iránytű kalibrálása menüpontot a távvezérlő menüjében és kövesse a kijelzőn 
megjelenő utasításokat. 
 
Ha a zöld fény duplán villog a drónon forgassa el vízszintesen az ábra szerint.  
 
Ha a vörös fény duplán villog a drónon forgassa el függőlegesen az ábra szerint.  
 
Sikeres kalibrálás: a távvezérlő kijelzőjén megjelenik a sikeres kalibrálás jelzés és a drón jelzőfénye 
az aktuális mód szerinti jelzést mutatja.  
 
Sikertelen kalibrálás: a távvezérlő kijelzőjén megjelenik a sikertelen kalibrálás jelzés. Kezdje el újra a 
kalibrálást. 
 

 
         Vízszintes forgatás                        Függőleges forgatás 

 

KARBANTARTÁS 
 

Drón karbantartása 
 

 Ellenőrizze a drón burkolatát sérülések szempontjából és ellenőrizze a csavarok feszességét. 

 Ellenőrizze a bekapcsoló gombot és hogy a jelző fények megfelelően működnek-e.  

 Ellenőrizze, hogy nincs-e deformálódás, lazulás és sérülés a kar és láb kereten és hogy 
szimmetrikus-e a pozíció. 

 Ellenőrizze, hogy a drón szellőző nyílásai nincsenek-e betakarva vagy elfedve. 
 

Propeller karbantartás 
 

 Ellenőrizze, hogy a lapátok deformáltak, sérültek vagy töröttek. Ha bármelyiket tapasztalja, 
cserélje ki a propellert. 

 Ellenőrizze, hogy a lapátok jelölései egyértelműek a megfelelő felszereléshez. 

 Ellenőrizze a lapátok szimmetriáját. Ha erős vibrálást tapasztal a motor elindítása után, az azt 
jelzi, hogy a lapátok nem szimmetrikusak a helyzetük vagy súlyuk miatt. Cserélje ki a lapátot. 
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Akkumulátor karbantartás 
 
Ne dobja tűzbe az akkumulátort. Ne üsse meg az akkumulátort. Alacsony hőmérsékleten az 
akkumulátor teljesítménye jelentősen csökken. Ne használja -5° Celsius alatt. Ne tegye ki az 
akkumulátort közvetlen napfénynek. Az akkumulátor használatakor a Biztonsági figyelmeztetések 
részben írtak szerint járjon el. 
 

 Ellenőrizze, hogy az akkumulátor burkolata nem sérült, puffadt vagy szivárog. Ha sérülést 
tapasztal, cserélje ki az akkumulátort és kezelje megfelelően a sérült akkumulátort. 

 Ellenőrizze, hogy az akkumulátor érintkezői sérültek-e. Az akkumulátor behelyezése után az 
akkumulátor rázódhat és kieshet.  

 Ellenőrizze, hogy az akkumulátor tüskéi nem hajlottak, töröttek vagy záródtak!  

 Ellenőrizze, hogy az akkumulátor érintkezőinek felülete nem oxidált. Ha igen, cserélje ki az 
akkumulátort, hogy elkerülje a nem megfelelő érintkezést. 

 

Stabilizátor karbantartás 
 
A stabilizátor egybeépített, nem szükséges a szétszerelése. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a 
kamerát a drón visszatérésekor. Figyeljen a kamera tisztaságára. 
 

 Ellenőrizze, hogy a stabilizátor tiszta. Ha por vagy egyéb idegen anyag akadályozza a stabilizátor 
mozgását, a stabilizátor lezár, megakadályozva a működést. 

 Ellenőrizze a lencse szennyeződését. Ha bármilyen szennyeződést észlel, akkor tisztítsa meg. 
Tilos bármilyen oldószeres vagy korróziót okozó tisztítószer használata. 

 Ha a stabilizátor ütközik vagy sérül az teljesítményvesztést okozhat. Kerülje a stabilizátor fizikai 
sérülését. 

 Ha a stabilizátor nem működik vagy a képtovábbítás nem megfelelő, a stabilizátort a drónnal 
összekötő flexibilis kábel leeshet vagy eltörhet. Kérjük lépjen kapcsolatba a szervizzel. 

 

Drón önvizsgálat 
 
A drón minden bekapcsoláskor önvizsgálatot végez. Ha az önvizsgálat sikertelen, a távvezérlőn jelzés 
jelenik meg.  
 

Motor 
 

 Ellenőrizze a motor burkolatán a deformálódást. Ha deformálódás van a motoron, cserélje ki a 
motort. 

 Kikapcsolt állapotban forgassa meg kézzel a motort és ellenőrizze a rotor ellenállását. Ha 
egyértelmű ellenállást tapasztal, cserélje ki a motort. 

 Indítsa be a motort a propellerek felhelyezése nélkül. Ha nem megfelelő zajt hall, a csapágy 
elhasználódhatott. Cserélje ki a motort. 

 Ellenőrizze, hogy nincs sérülés a motor burkolatán. Ha sérülést tapasztal, vegye fel a kapcsolatot 
a szervizzel. 

 

  



 
Xiaomi Fimi A3 Manual HU v1.0  - 27. oldal 

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona. 
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos. 

Távvezérlő 
 

 Ellenőrizze a távvezérlő burkolatát, hogy nincs-e rajta sérülés és hogy a gombok megfelelően 
működnek-e. 

 Ellenőrizze több irányú gomb, a forgó szabályzó és az antenna akadásmentességét. Ha erős 
akadást, súrlódást tapasztal, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel. 

 Ellenőrizze, hogy a kijelző megfelelő-e. 

 Három havonta töltse fel a távvezérlő akkumulátorát, hogy megőrizze az akkumulátor élettartamát. 

 Ha a távvezérlőt cserélni kell a kódot újra kell illeszteni a drónhoz. Ehhez olvassa át a használati 
utasítás megfelelő fejezetét. 

 

FIRMWARE FRISSÍTÉS 
 
Ellenőrizze a firmware verziót rendszeresen. Látogasson el a www.fimi.com weboldalra és töltse le a 
legújabb fimrware-t. 
 

Távvezérlő frissítése 
 
Másolja a távvezérlő frissítő szoftverét memóriakártyára, majd helyezze a kártyát a távvezérlőbe. 
Kapcsolja be a távvezérlőt, a távvezérlő belép a firmware frissítési üzemmódba. Ebben az 
üzemmódban a távvezérlő nem használható. A frissítés végén a távvezérlő automatikusan újraindul 
és használható lesz.  
 

Repülés-vezérlés, tiltott zóna, kamera frissítés: 
 
Helyezze be a memóriakártyát a drónba és tegye be az akkumulátort a bekapcsoláshoz. 
Csatlakoztassa a drónt a számítógéphez az USB csatlakozón keresztül. Másolja át a letöltött firmware-
t az alábbiak szerint:  
 
Repülés-vezérlés verzió / tiltott zóna verzió --- FRISSÍTÉS 
 
Kamera verzió --- MEMÓRIAKÁRTYA 
 
Indítsa újra drónt a másolás befejezése után. A drón frissítés módba lép és a két fehér jelző fény villogni 
fog. A frissítés végén a drón újraindul. 
 
 

IMPORTŐR: 
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