
Controlul dronei Visuo: 

In momentul in care se instaleaza elicele atentie ca la elice sa coincide litera respective A si B de pe bratul dronei. 
Drona trebuie pozitionata cu spatele catre dvs. Adica sa va aflati in spatele camerei. Acest lucru este important 
pentru ca dreapta dvs sa coincida cu dreapta dronei si sa puteti controla drona mai usor. 
Atentie inainte de a zbura trebuie sa calibrati drona. Acest lucru sa face ducand ambele stikuri ale radiocomenzii 
simultan in coltul din exterior jos, drona trebuie sa se afle pe un plan cat mai drept. 
  
Calibrare se poate face doar dupa ce ati conectat radiocomanda la drona. 
Conectarea radiocomanzii la drona 

1. Dupa ce ati conectat drona la baterie si ati inchis capacul bateriei porniti drona cu ajutorul switch-ului 

trecandu-l pe on – se gaseste in partea de jos a dronei. 

2. Porniti radiocomanda. 

3. Duceti usor stikul stang al radiocomenzii in sus maxim apoi in jos maxim si il lasati. 

Pornirea dronei. 

Dupa ce ati conectat radiocomanda cu drona apasati pe butonul Take-Of. Drona se va ridica automat de la pamant.  
Cam 1 metru si isi va mentine altitudinea. Cu acelas buton veti face si aterizarea. 
Aterizarea se poate face si ducand joystick-ul din stanga in jos. 
 
In cazul in care drone zboara intr-o anumita directie dupa calibrare acest lucru se ajusteaza cu ajutorul sagetilor 
TUNING (sub joystick-ul din stanga). De exemplu daca drona merge in partea dreapta apasati pe duceti butonul de 
sub stikul drept in stanga pentru echilibrare. 
 
Butoanele  TUNING pentru directii sunt cele din partea stanga a radiocomenzii, Iar cele din partea dreapta sunt 
pentru Foto video si Headless mode. Nu se recomanda folosirea butonului de chemare inapoi a dronei. 
 
Conectare camerei la telefon. 
Instalati aplicatia scanand cu telefonul codul de pe manualul aplicatiei.(aplicatia se numeste XSW UFO)  
Dupa ce ati pornit drona intrati in setarile telefonului pentru a va conecta la reteaua Wi-Fi a camerei.  
Dupa ce conexiunea wi-fi a fost facuta porniti aplicatia XSW UFO. 
 
Daca introduceti in camera uncard microSD filmarea se va salva pe card. Da nu veti avea card microSD intordus in 
drone filmarile se vor salva pe telefon. Se recomanda card microSD 4-8Gb. 
 
Radiocomanda necesita 4 baterii tip AA, folositi doar bateri noi sau bine incarcate altfel riscati sa pierdeti drona! 

In monetul in care auziti ca radiocomanda scoate un beep chiar daca este conectata la drona trebuie schimbate 

bateriile. 

Remarci: 
Inainte de prima utilizare acumulatorul trebuie incarcat. 
Daca ledurie dronei se sting is aprind intermitent inseamna ca acumulatorul este aproape descarcat. 
Este recomandare folosirea protectilor de elice la inceput. 
Nu zburati la distante mari la inceput. 
Nu se recomanda folosirea telefonului pentru controlul dronei. 
Evitati zborurile in spatile inchise iar daca o faceti folositi obligatoriu protectiile de elice. 

 

 

 

 



 

 

 


