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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. 

 A WayteQ Europe Kft. nem végez díjmentes javítást olyan esetekben, ha a termék hibája, 
sérülése nem megfelelő használatból adódik. 
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 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. 

 

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.   
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TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉSEK 
 

 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! 
 

JELLEMZŐK 

 
Modell név:   YKFJ01FM 
Méret:    91 x 91 x 38 mm 
Tengely hossz:  114 mm 
Tömeg:   88 g 
Akkumulátor:   920 mAh 
Töltési idő:   kb 60 perc 
Használati idő:   kb 10 perc 
Működési hőmérséklet: 0°C~40°C 
WiFi:    IEEE802.11a 5 GHz 
Bemenet:   5V/1A 
Vezérelhető távolság:  50m 
Vezérelhető magasság:  25m 
Tárolóhely:    4GB 
Pozicíonáló segédeszköz: Ultrahangos + vizuális szenzor 
Max. képfelbontás:  1600x1200 
Max. videófelbontás: 1280x720 
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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 
 
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 

 Mi Drone Mini 

 Akkumulátor 

 USB kábel 

 Védőkeret 4 db 

 Előre propeller 3 db 

 Hátra propeller 3 db 

 Használati útmutató 

 Jótállási jegy 
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KEZELŐSZERVEK 
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ÖSSZE ÉS SZÉTSZERELÉS 
 

1. Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása 

 

Behelyezés: Helyezze az akkumulátort a drón akkumulátor tartójába és ellenőrizze, hogy az akkumulátoron lévő 

nyíl az akkumulátor kiadó gomb felé mutat. Nyomja az akkumulátort a helyére és ellenőrizze, hogy minden 

részén megfelelően illeszkedik. Egy kattanó hangot hall a megfelelő behelyezéskor.  

 

Eltávolítás: Nyomja meg lefelé az akkumulátor kiadó gombot, amíg az akkumulátor felfelé el nem mozdul. Vegye 

ki az akkumulátort. 

 

 
 

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy az eszközt lecsatlakoztatta minden energiaforrásról és vegye ki az akkumulátort, 

ha hosszabb ideig nem használja. 

 

2. A propellerek felhelyezése és eltávolítása 

 

Felhelyezés: Helyezze a narancs jelzéssel ellátott propellereket a narancs jelzéssel ellátott tengelyre és nyomja 

a helyére. 

 

Leszerelés: Szorosan fogja meg a gépet egy kézzel, miközben a propeller tengelyt szorítja a másikkal és erősen 

felhúzza a tengelyt, miáltal a propeller eltávolítható. 

 

Akkumulátor kiadó 
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Narancs jelölés 

 

Megjegyzés: A narancs jelölés felhelyezésének illusztrációja 

 

Figyelem: Az elhasználódásból adódó elvesztés megelőzése érdekében, ne távolítsa el gyakran a propellert. 

Ha a propeller sokszor eltávolításra kerül, használat előtt mindig ellenőrizze a motor tengellyel történő 

csatlakozás pontosságát a biztonságos használat érdekében. 

 

3. Védőkeret felhelyezése és eltávolítása 

 

Felhelyezés: Helyezze a védőkeret kiálló részét a drónon a süllyesztett horonyhoz és illessze egymásba őket. 

Szorosan nyomja meg a keret mindkét oldalát a süllyesztett horony után és a kiálló részek teljesen 

összekapcsolódnak. 

 

Eltávolítás: Óvatosan húzza le a csipeszt a védőkeret egyik felén kifelé, amíg a keret el nem válik a drón 

belsejétől. Ez után a keret eltávolítható.  

 

 
 

Igazítsa a védőkeret kiálló részét a keret süllyesztett hornyaihoz 

 



Xiaomi Mi Drone Mini Manual HU v1.0  - 11. oldal 
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona. 

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos. 

A DRÓN ELŐKÉSZÍTÉSE 

 

1. Az akkumulátor töltése 

 

a. Csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt egy 5V-os kimeneti feszültséggel rendelkező eszközhöz vagy 

hordozható energiaforráshoz a drón feltöltéséhez. 

b. Töltés közben a drón kikapcsol és a kék jelzés villogni fog. Töltés után a kék és a narancs jelzés 

folyamatosan világít. A teljes feltöltéshez kb. 60 perc szükséges. 

 

 
 

Figyelem: 

a. Tilos az akkumulátort szétszerelni, megszúrni, megütni, összepréselni vagy tűzbe dobni. 

b. Ne tegye ki az akkumulátort közvetlen napfénynek, nyílt lánggal történő érintkezésnek, illetve ne helyezze 

magas hőmérsékletű környezetbe közelébe. Fejezze be az akkumulátor használatát, ha az akkumulátor 

feldagad vagy szivárog. 

 

2. Előkészületek felszállás előtt 

 

a. Ellenőrizze, hogy elegendő energia áll rendelkezésre. 

b. Ellenőrizze a propellerek narancs jelölésnek megfelelő felszerelését. 

c. Válasszon szélmentes, jól látható tiszta terepű környezetet a repüléshez. 

 

A DRÓN HASZNÁLATA 
 

1. A drón bekapcsolása 

 

Bekapcsolás: Nyomja meg a bekapcsoló gombot 2 másodpercig vagy hosszabban és a narancs jelzés a drón 

alján felvillan, amikor a drón készen áll. 

 

Kikapcsolás: Nyomja meg a bekapcsoló gombot 3 másodpercig vagy hosszabban és a jelzés a drón alján 

elalszik, amikor a drón kikapcsolt. 
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Balra 

forgás 

Jobbra 

mozgás 
Balra 

mozgás 

Jobbra 

forgás 

2. A MiDroneMini alkalmazás telepítése 

 

 
 

3. Csatlakoztassa a drónt a telefonkészülékhez és jelentkezzen be. 

 

a. Indítsa el a MiDroneMini alkalmazást és adja meg a felhasználónevet és jelszót a bejelentkezési felületen. A 

bejelentkezés ellenőrzése után megjelenik az alkalmazás vezérlő felülete. 

 

b. Kövesse a megjelenő utasításokat a drón üzemeltetéséhez. Csatlakoztassa a “MiDroneMini_ XXXXXX” Wifi 

eszközhöz, melynek jelszava 123456789. Ha nem látja ezt a Wifi eszközt vagy a csatlakozás sikertelen, akkor 

lépjen ki az alkalmazásból és először a telefonkészülék Beállítás menüjében csatlakozzon a “MiDroneMini_ 

XXXXXX” Wifi eszközhöz, majd lépjen vissza az alkalmazásba és várjon néhány másodpercet. Ezt követően 

megfelelően használni tudja a drónt. 

 

c. Ha elfelejti a Wifi jelszót, akkor alapállapotba állíthatja a Wifi kapcsolatot és visszaállíthatja az alap Wifi jelszót 

a bekapcsoló gomb 8 egymást követő megnyomásával. A drón automatikusan újraindul, a Wifi alapállapotba 

állítása után. Ne próbálja meg kikapcsolni a drónt mielőtt az újraindulás be nem fejeződik. 

 

4. Vezérlők 

 

Emelkedés 

 
Süllyedés 

Bal vezérlő 

Előre 

 
Hátra 

Jobb vezérlő 

Jobb kezes használat bemutatva 
A távvezérlő beállítása megváltoztatható az MiDroneMini alkalmazásban 

 

5. Képek / Videók 

 

Képek: érintse meg a  ikont egyszer kép készítéséhez. 

Videók: érintse meg a  ikont a videofelvétel indításához és érintse meg a  ikont újra a leállításhoz. 

 

Megjegyzés: A képek és videók közvetlenül a telefonkészülékre tölthetőek le az alkalmazáson keresztül vagy a 

drónon keresztül (ha be van kapcsolva) számítógépre az adatkábel segítségével.  
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6. Okos repülés és vezérlés 

 

 
Fel/leszállás 

egy érintéssel 

 
Felszállás 
tenyérből 

 
Infra csata 

 
Gravitációs 
érzékelés 

 
Négy-irányú 

forgatás 

 
Orrirány mód 

 

Fel/leszállás egy érintéssel: Érintse meg a  ikont, ha a drón készen áll a felszállásra. Választhat az egy 

érintéses felszállás és a Felszállás tenyérből lehetőség között. A  ikon automatikusan  ikonra változik 

repülés közben. A  ikon érintésével automatikus, lassú leszállás történik. 

 

Felszállás tenyérből: helyezze a drónt a tenyerére az inicializálás befejezése után. Érintse meg a Felszállás 

tenyérből ikont, ha a drón készen áll és a propellerek fokozatosan felemelik a drónt. 

 

Infra csata: Érintse meg a  ikont a Infra csata módba, mellyel más felhasználókkal léphet kapcsolatba. 

 

Gravitációs érzékelés: Érintse meg a  ikont a Gravitációs érzékelés vezérlési mód elindításához. A bal vezérlő 

irányítja a drón emelkedését, süllyedését és útvonalát. Érintse meg a vezérlőtől jobbra lévő területet a drón 

irányításához, így a drón balra/jobbra vagy előre/hátra repül a telefon gravitációs érzékelője alapján. 

 

Négy-irányú forgatás: Érintse meg a  ikont, mellyel előre, hátra, jobbra és balra forgathatja a drónt. 

 

Orrirány mód: Míg más üzemmódokban a drón mindig újra állítja az irányt magától, Orrirány módban a drón 

rögzíti az előre irányt, az alapján, amely inicializálás során volt. Továbbá ebben az üzemmódban az előre irány 

változatlan marad akkor is, ha drónt valami arrébb löki. 

 

7. A drón párosítása Bluetooth vezérlőhöz 

 

a. A drón kompatibilis harmadik féltől származó Bluetooth vezérlőkkel, mint pl a Mi Bluetooth kontroller (EU-ban 

nem forgalmazott termék). 

b. Várjon, amíg a narancs jelzés villogni nem kezd bekapcsolás után; Nyomja meg háromszor a bekapcsoló 

gombot sorozatosan, a narancs és a kék jelzés gyorsan villogni fog. A drón Bluetooth párosítási módba lépett. 

c. Nyomja meg a kapcsolódás gombot a Bluetooth kontroller a párosítás elkezdéséhez. A Bluetooth kontroller 

jelzője gyorsan villogni fog (ez már kezelő egységnél változhat). 

d. A Bluetooth vezérlő jelzése bekapcsolva marad párosítás után és a drón mindkét jelzése lassan villogni fog.  

e. Ha korábban már párosított a drónt a Bluetooth vezérlővel akkor nem kell mást tennie, csak bekapcsolni 

azokat. Ellenőrizze a drón jelzéseit, hogy a párosítás biztosan megtörtént. 

 

Megjegyzés: Nézze meg a MiDroneMini alkalmazást a Bluetooth vezérlő gombok funkcióival kapcsolatos 

további információért. 

 

8. Firmware frissítés 

 

Ajánlott a MiDroneMini jelzésekor a Firmware frissítés elvégzése. A Firmware frissítésével a termék újabb 

funkcióit tapasztalhatja meg. 
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9. A jelzések jelentései 

 

Jelzés állapota Drón állapota 

A narnacs jelzés világít, a kék villog Töltés alatt 

Mindkét jelzés világít Feltöltés kész 

Mindkét fény gyorsan villog 
Az alkalmazás (vagy a Bluetooth 
kontroller) nincs csatlakoztatva a 

drónhoz 

A két fény felváltva villog 
Az alkalmazás (vagy a Bluetooth 

kontroller) csatlakoztatva van a drónhoz  

A narancs jelzés világít, a kék villog Kevés energia 

A narancs jelzés villog, a kék ki van 
kapcsolva 

Párosításra kész 

Mindkét jelzés lassan villog Adatátviteli mód 

 

KARBANTARTÁS 
 

1. Propellerek 

A propellerek könnyen sérülnek. Ellenőrizze, hogy kicserélte a propellereket, ha elhasználódást, repedést vagy 

egyéb sérülést fedez fel, ellenkező esetben a drón képességei sérülhetnek. 

 

2. Védőkeret 

A védőkeret könnyen sérül. Ellenőrizze, hogy kicserélte a védőkeretet, ha deformálódást vagy sérülést fedez 

fel. 

 

3. Akkumulátor 

Ne dobja az akkumulátort tűzbe; ne bánjon durván az akkumulátorral; az akkumulátorok teljesítménye alacsony 

hőmérsékleten jelentősen csökken. Ne használja az akkumulátort 0°C alatt hőmérsékleten. 

 

 

 

 

IMPORTŐR: 
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