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iNStRUctiUNi PRiviND SigURANtA 

• Cititi cu atentie manualul inainte de utilizarea produsului si 
pastrati-l pentru consultari ulterioare. 

• nu lasati produsul la indemana copiilor. 
• nu lasati produsul nesupravegheat pe durata incarcarii 

bateriilor.
• nu aruncati bateriile in foc dupa golirea acestora. 
• respectati cu strictete instructiunile de utilizare.
• nu va apropiati de drona cand elicele sunt in miscare.
• nu incarcati sa reparati singuri aparatul. in caz de defectare, 

contactati un service autorizat.
• Opriti aparatul si comanda acestuia in cazul in care nu utilizati 

aparatul. 
• nu amplasati bateriile lenga surse de caldura. 
• Pentru siguranta utilizatorilor si a persoanelor, nu manevrati 

aparatul la o distanta mai mica de 2 m fata de alte persoane 
sau obstacole.

• acest aparat nu trebuie utilizat de catre persoane cu abilitati 
psihice, senzoriale sau mentale reduse, fara experienta sau 
cunostinte despre utilizarea aparatului, decat daca sunt 
sub supravegherea unei persoane adulte responsabile cu 
siguranta lor. 

• utilizati doar accesorii originale (inclusiv incarcatorul de 
acumulatori). 

• nu supraincarcati acumulatorul.

iNtREtiNERE

1. Curatati dispozitivul cu o carpa curata si uscata. 
2. Pastrati drona uscata si feriti-o de medii umede. 
3. nu utilizati drona pe timp de ploaie. 
4. Verificati regulat drona si accesoriile. daca gasiti un defect, 

nu utilizati drona pana cand nu este reparata. 
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ALiMENtARE

controller (comanda)
3 x 1.5 V marimea aaa (nu sunt incluse) 

Pentru instalare baterii:
1. deschideti compartimenul bateriilor.
2. introduceti 3 xbaterii 1.5 V marimea aaa, respectand 

polaritatea corecta. 

Nota: 
• nu amestecati baterii vechi cu baterii noi. 
• nu amestecati diverite tipuri de baterii. 

Drona
drona este echipata cu baterie reincarcabila li-Polimer. 

incarcare
Conectati cablul usB la drona iar celalalt capat conectati-l la 
portul usB al unui calculator. 
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DEScRiEREA PRODUSULUi

controller (telecomanda)

1. selectare viteza 
1. apasati pentru schimbarea vitezei 

Viteza redusa, un beep. 
Viteza medie,doua beep-uri. 
Viteza mare, trei beep-uri.

2. Pentru a intra în modul compass, țineți apăsat butonul 
timp de 3 secunde , până ce se aude un beep.  Pentru 
a iesi din modul busolă, țineți apăsat butonul timp de 3 
secunde, până cand beep-ul dispare.

2. Joystick stanga 
3. Cursor inclinare C
4. Indicator Pornire
5. Modul Flip (acrobatii aeriene)

1. apăsați o dată (se aude un semnal sonor ) pentru a 
îndeplini funcția de flip.

2. Țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a schimba modul 
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de control (comutator Modul 1 și Modul 2)
6. Cursor inclinare a
7. Joystick  dreapta
8. Cursor inclinare B  
9. comutator Pornire

Drona

inlocuire elice
aparatul este livrat cu 4 
elice de schimb; 2 tip (a) si 
2 tip (b)  - veti vedea tipul  
marcat pe elice. 
Cand inlocuiti elicele 
deteriorate, aveti grija 
sa le montati in pozitia 
corespunzatoare. 

OPERARE

1. Pozitionati maneta de acceleratie 
in jos.

2. Porniti telecomanda
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3. Porniti drona (led-ul dronei va 
palpai rapid)

4. amplasati drona pe o suprafata 
orizontala.

5. manevrati maneta de 
acceleratie in sus si in jos, veti 
auzi un sunet. telecomanda se 
conecteaza la drona (led-ul 
dronei ramane aprins). drona 
este gata de zbor!  
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❶

❷

❸

sus si jos inainte si inapoi

rasucire la stanga sau dreapta zbor catre stanga sau dreapta

ridicare

Coborare inainte inapoi

rasucire la stanga
rasucire la 
dreapta zbor catre stanga

zbor catre 
dreapta

MODE 1

Operare si control 

nota: Cand drona zboara catre dvs., directiile de control sunt 
inversate. 

Reglare fina inclinare

1. reglare fina inclinare fata-spate 
2. reglare fina rotire stanga/dreapta 
3. reglare fina deplasare sus/jos 
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left spin 
trim

right spin 
trim

Control 
deplasare 
in jos

Jos
reglare fina 

deplasare 
in jos

Control 
deplasare 
in sus

Control 
deplasare 
stanga

Control 
deplasare 
dreapta

Control rotire 
stanga

Control rotire 
dreapta

sus reglare fina 
adeplasare 

in sus

reglare fina 
adeplasare 

stanga

reglare fina 
adeplasare 

dreapta

reglare 
fina rotire 
stanga

reglare 
fina rotire 
dreapta

rotire la stanga rotire la dreapta

apasati o data butonul mOde si impin-
geti joystick-ul la stanga.

apasati o data butonul mOde si impin-
geti joystick-ul la dreapta.

Rotiri (Flip)
Puteti executa acrobatii cand drona se afla in orice mod de viteza. 
apasati butonul mOde pentru a intra in modul de viteza mare 
si apoi controlati din joystick (carma) pentru a efectua o rotire. 
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apasati o data butonul mOde si 
impingeti joystick-ul  inainte.

apasati o data butonul mOde si 
impingeti joystick-ul inapoi.

rotire inainte rotire inapoi

Coborare

atentIe: Inainte de a efectua acrobatii, verificati sa aveti spatiu 
suficient in toate directiile pentru aceste manevre. 

MOD 2

Operare si control

atentie: Cand drona zboara catre dvs., directiile de control sunt 
inversate. 

sus si jos inainte si inapoi

la stanga si la dreapta rotire la stanga si la dreapta

inainte inapoi

zbor la stanga

zbor la 
dreapta

rotire la stanga

rotire la 
dreapta

ridicare
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Reglare fina inclinare

❶

❷
❸

1. reglare fina inclinare fata-spate 
2. reglare fina rotire stanga/dreapta 
3. reglare fina deplasare stanga/dreapta 

Control 
deplasare 
in jos

Jos reglare fina 
deplasare 

in jos

Control 
deplasare 
in sus

Control 
deplasare 
stanga

Control 
deplasare 
dreapta

Control 
rotire 
stanga

Control rotire 
dreapta

sus reglare fina 
adeplasare 

in sus

reglare fina 
adeplasare 
stanga

reglare fina 
adeplasare 
dreapta

reglare 
fina rotire 

stanga

reglare 
fina rotire 

dreapta
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Rotiri (Flip)
Puteti executa acrobatii cand drona se afla in orice mod de viteza. 
apasati o data butonul mOde si apoi controlati din joystick 
(carma) pentru a efectua o rotire. 

atentIe: Inainte de a efectua acrobatii, verificati sa aveti spatiu 
suficient in toate directiile pentru aceste manevre.

Functia auto-reglare  (Mod 1/Mod 2)

Puteti intra in functia auto-
reglare din orice mod de 
viteza a dronei.  
apasati ambele manete 
(acceleratie si  carma) 
la 45 grade timp de 10 
secunde (asa cum se arata 
in figura de mai jos), veti 
vedea lumina de pe drona 

rotire la stanga rotire la dreapta

apasati o data butonul mOde si apasati 
joystick-ul la stanga. 

apasati o data butonul mOde si apasati 
joystick-ul la dreapta.

apasati o data butonul mOde si apasati 
joystick-ul in fata.

apasati o data butonul mOde si apasati 
joystick-ul in spate.

rotire in fata rotire in spate
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1. Protectie elice 2. Protector 3. Pc board

4. Baterie 5. motor 6. rotor

7. Cablu usB 

palpaing rapid, lumina de pe telecomanda ramane aprinsa iar 
cand eliberati manetele, lumina de pe drona ramane aprinsa 
ceea ce inseamna ca s-a efectuat autoreglarea.  

lIsta coMPonente



51

Manual de utilizare

RO

Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura 
electrica si electronica)

marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de 
folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte 
reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. 
Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator 
sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, 
vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati 
in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. 
utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care 
au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi 
informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs 
in vederea reciclarii sale ecologice. utilizatorii institutionali sunt rugati să 
ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de 
vanzare. acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura 
comerciala.

distribuit de lechpol electronics srl, republicii nr. 5, resita, Cs, 
rOmania.

specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.

„compania lechpol declară că produsul Zab0100 este în conformitate 
cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale directivei 1999/5/ce. 
declaraţia pentru descărcare este postata pe site-ul www.lechpol.eu”


