
RC Drone med GPS og 4K/HD Dobbelt
Kamera F11



Specifikationer
- Motor: 4x børsteløs 1503
- Kameraer: HD-bund, 4K front
- Synsfelt: 120 grader (vidvinkel)
- Linsevinkel: 90 grader justerbar
- Kontrolafstand: op til 3 km (ved hjælp af RC)
- Billedtransmissionsafstand: op til 2 km
- Dronebatteri: 3000mAh
- Flyvetid: op til 25 min
- Opladningstid: ca. 4 timer
- RC-batteri: 4x AAA (IKKE inkluderet)
- RC holder understøttede telefoner: 5cm-9cm i bredden
- Mål: 29cm x 29cm x 11cm
- Vægt: 850g
- Understøttet app: 4DRC PRO
Produktinformation
1. Ventilatorbladclips
2. Motor
3. LED-lys
4. Kamera
5. Batteri
6. Skal
7. Ventilatorblad
8. Nederste kamera



Kamerainstallation
- Tryk på låsen som vist på billedet for at skubbe kameraet ud af åbningen og tage
kameraet ud opad samtidig.

Opladning af dronebatteri
- Tryk på låsen og fjern batteriet. Sæt det medfølgende USB-kabel i USB-porten på
computeren, strømadapteren eller powerbanken, og tilslut det til USB-porten på
batteriet. Indikatoren på batteriet lyser rødt, og den slukker, når batteriet er opladet.

Installation af fjernbetjeningsbatterier
- For at installere batterierne i fjernbetjeningen skal du åbne batteridækslet
på bagsiden af fjernbetjeningen. Indsæt fire 1,5V AAA-batterier i



overensstemmelse med instruktionerne på batterikassen.

Fjernbetjeningsinstruktion
1. LED-indikatorer (GPS, enkeltknapsretur, hovedløs tilstand)
2. Finjuster kameraet opad
3. Finjuster kameraet nedad
4. Strømindikator
5. Venstre pind
6. Højre pind
7. Strømafbryder (langt tryk)
8. GPS-kontakt (langt tryk)
9. Hastighedsgear (kort tryk) / finjustering (tryk og hold)
10. Tag billede (kort tryk) / optag video (langt tryk)
11. Horisontal kalibrering (kort tryk) / Geomagnetisk kompaskalibrering (tryk og hold i 3
sek.)
12. Enkeltknapsretur (kort tryk) / hovedløs tilstand (langt tryk)
13. Nødpause (tryk på 9 og 10 knapper på samme tid)



Forberedelsesinstruktioner før flyvningen
1. Dronefrekvenstilpasning
- Tænd den og placer den på en vandret overflade, den går automatisk i
frekvenstilpasningstilstand. Det forreste blå lys og det røde baglys blinker.
2. WiFi-forbindelse
- Tænd for WiFi på telefonen, vælg "4DRC*****", og åbn appen efter at have oprettet
forbindelse.
3. Fjernbetjeningsfrekvens
- Tænd for fjernbetjeningen (standardtilstand) ved at holde nede på afbryderknappen,
tænd for strømindikatoren for at blinke, skub venstre pind opad til toppen, og skub den
derefter ned. Frekvensen er matchet, og lyset vil ikke blinke og tænde normalt.

Kontrol af dronen
- Den venstre analog styrer dronens stigning og fald og drejer også dronen til venstre og
højre.

- Den højre analoge kontroller flytter dronen frem og tilbage og flyver også til højre og
venstre.


