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X31.0 EXPLORERS CAMERA WI-FI / Арт. № 63464/ – ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА                                                     

Възраст 14+ 

ДРОН С РАДИОУПРАВЛЕНИЕ И КАМЕРА 
 

Стр. 1 
Инструкции за безопасност 
 
ВНИМАНИЕ! Продуктът не е подходящ за деца под 14 години. Съдържа дребни части. Опасност от поглъщане и/или задушаване. Не използвайте продукта 
по време на полет в близост до лицето. Така ще избегнете вероятни наранявания. Управлението на продукта изисква умения и потребителите трябва да се 

упражняват само под строг надзор на възрастен.  Проверете дали продуктът е сглобен спрямо дадените инструкции. Сглобяването (ако е необходимо) да се 
извършва под строг надзор на възрастен. Пазете ръцете, косата и дрехи с висящи части далече от въртящите се перки (ротор а). Не изменяйте продукта и 
частите му. Да се използва само на открито – продуктът не е подходящ за употреба в затворени пространства. Опасност от нараняване на очите. Не 
хвърляйте или поставяйте предмети във въртящия се ротор. Внимание: Не стартирайте продукта и не започвайте летенето, ако в периметъра на летене има 
хора, животни или препятствия. Периметър на летене: 50 м. Започнете летенето, когато мястото е подходящо за предназначената цел (празно пространство 
без препятствия) и при директен визуален контакт. Забранено е стартирането и летенето в близост до електрически стълбове с високо напрежение, 
железопътни релси, пътища, плувни басейни или водоеми. Използвайте продукта само при добра видимост и добри атмосферни условия. Пилотът винаги 
трябва да поддържа директен визуален контакт с дрона и да наблюдава неговата траектория. Не управлявайте продукта през нощта. За безопасна употреба 

на FPV функцията, дронът трябва да се управлява от 2 компетентни лица, единият да управлява дрона с помощта на FPV функцията, а другият да е 
наблюдател. И двамата – пилотът и наблюдателят трябва да могат да управляват безупречно дрона при нормален полет (без FPV функция) и да са запознати 
с функционалността му. Наблюдателят трябва да държи визуален контакт с  дрона през цялото време и да може бързо да вземе контрол над него, за да 
избегне сблъсък и да подсигури безопасност на траекторията. Преди употреба прочетете тези инструкции, спазвайте ги и ги запазете за бъдещи справки.  
Всички закрепващи елементи в опаковката трябва да бъдат отстранени от компетентен възрастен. Продуктът е оборудван с електрическа верига, 
захранвана от 1 презареждаща се 3.7 V батерия (включена в комплекта) и 4 бр. АА 1.5 V батерии (не са включени в комплекта) за  дистанционното 
управление. Да се употребява само под строг надзор на възрастен. Не използвайте продукта на места, които не са частни собственост или обезопасени 
места. Не отваряйте или променяйте продукта и контролера/зарядното.  Не променяйте вътрешните части на продукта. . Батерии: в комплекта има 

включена презареждаща се  3.7 V батерия. За контролера са необходими 4 бр. АА 1.5 V батерии (не са включени в комплекта).  Продуктът не трябва да се 
включва към захранване, което е по-високо от препоръчителното за 1 батерия с общо 3.7 V.  
Подготовка: Възрастните трябва да извършват всички дейности, включващи електрическата система. Не позволявайте на децата да играят с  тези 
компоненти. Когато поставяте батериите, винаги спазвайте правилния поляритет (+/ -). Отстранете предпазния капак на отделението за батерии,  като 
отвинтите винтовете с помощта на отвертка – звезда. След всяка дейност внимателно затегнете винтовете, които прикрепят капака на отделението за 
батерии. Поставете 4 бр. АА 1.5 V  алкални батерии и заредете продукта преди употреба. Преди употреба прочетете тези инструкции, спазвайте ги и ги 
запазете за бъдещи справки. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БАТЕРИИТЕ: Проверявайте батериите за изтичане. В случай на изтичане, почистете корпуса и контактните 
точки преди поставянето на нови батерии. Поставяйте батериите, като се съобразите с правилния поляритет и следвайте инструкциите на производителя. 

Не смесвайте стари и нови батерии, въглерод-цинкови, алкални или никел-кадмиеви батерии.  Не смесвайте различни видове батерии. Не презареждайте 
батерии, които не са предвидени за презареждане. Презареждащите се батерии трябва да се изваждат от продукта преди зареждане. Презареждащите се 
батерии трябва да се зареждат само от възрастен. Не свързвайте накъсо клемите. Изваждайте батериите от продукта, когато няма да я използвате дълго 
време. Изхвърляйте батериите на предвидените за тази цел места. Внимание! Батериите, включени в този продукт , могат да експлодират или изтекат в 
случай на контакт с огън. Опасност от експлозия, ако батерията е сменена с неправилна такава.  В случай на електролитно изтичане, предпазете очите и 
ръцете си. Поставете батерията в найлонова торбичка или контейнер, докато не я изхвърлите на безопасно място. Ако електролит попадне случайно на 
кожата Ви, измийте обилно с течаща вода и се консултирайте с лекар. Изхвърляйте изтощените батерии на специализирани места, определени от месното 
законодателство. Не ги третирайте като битов отпадък. Изхвърляйте продукта отделно от битовите отпадъци и се съобразете с вида материал, за да може 

да изхвърлите продукта в съответния контейнер за рециклиране. Върнете продукта на доставчика, от който е закупен или го върнете в  месните центрове за 
рециклиране. Всички електрически или електронни устройства могат да съдържат вещества, които са вредни за човешкото здраве и за околната среда. Те 
трябва да се изхвърлят на предвидените за тази цел места.  Неправилното изхвърляне на вредните вещества е наказуемо на територията на Европейски 
Съюз. Фирмата производител не носи отговорност при изменения и/или подправяне на продукта. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ: Почиствайте продукта с влажна кърпа. 
Не го потапяйте във вода. Пазете продукта от дъжд, сняг и влага. Пазете далече от огън. Възрастен трябва да разясни на детето (децата) съветите и 
предупрежденията за безопасност, както и възможните опасности при употреба.  
 
Продуктът е предназначен за развлекателни цели. Пилотът трябва винаги да поддържа директен визуален контакт с продукта и да наблюдава неговата 

траектория. Продуктът трябва да се използва в съответствие с правилата за гражданско въздухоплаване във Вашата страна. Може да се причинят 
необратими повреди, ако в продукта се появи пясък или прах. Ако това се случи, вашият продукт може да не функционира по предназначение.  
 
2.4GHz и EIRP≤10mW 
Wi-Fi и EIRP≤100mW 
 
Поверителност 
Записването и разпространението на изображение или глас на лице без неговото съгласие може да представлява нарушение на неговите права за 

поверителност и да се изиска Вие да поемете отговорност. Поискайте съгласие, преди да заснемате хора и да записвате гласовете  им, особено ако искате да 
запазите записите си и / или да ги споделите в интернет. Не споделяйте никакви унизителни изображения или звуци, които биха могли да подкопаят 
репутацията или достойнството на дадено лице. 
 
 

Стр. 2 
Следвайте фигурите и схемите, изобразени на оригиналната инструкция.  
 
ПОДДРЪЖКА 
1. Използвайте чиста суха кърпа за редовно почистване на продукта.  
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2. Избягвайте излагането на продукта на слънчева светлина или нагряването му.  
3. Не потапяйте продукта във вода. Това ще увреди електронните му части.  
4. Редовно проверявайте щепсела и другите аксесоари за повреда. В случай на повреда – незабавно преустановете 
употребата на продукта до отстраняването на повредата. 
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА  
1 дрон, дистанционно управление, перки, инструкция за употреба, отвертка, предпазни рамки, USB зареждащ кабел,  клипса 

за закрепване на телефон.  

Поставяне на краката за приземяване и предпазната рамка на перките 

1. Вмъкнете крачетата за приземяване в отворите на корпуса, както е показано на илюстрацията в оригиналната инструкция.  

WIFI ИНСТАЛИРАНЕ И СВАЛЯНЕ НА КАМЕРАТА 

 

Стр. 3 

Стъпки за инсталиране на камерата: 

1. Свържете кабела на камерата с гнездото за мощност на фюзелажа (корпуса) на камерата. 

2. Насочете камерата към вътрешността на корпуса и я завъртете в посока, обратна на часовниковата стрелка, за да я 
завинтите на място.  

Как да разглобите камерата: 

1. Завъртете камерата по посока на часовниковата стрелка.  

2.  Повдигнете камерата и издърпайте зареждащия кабел от корпуса.  

Монтаж на стойката за мобилен телефон за WIFI излъчване в реално време и заснемане на снимки 

1. Хванете клипсата за телефон и силно я издърпайте, за да я демонтирате. 

2. Вмъкнете стойката за телефон, като я насочите към антената или контролера. 

3. Натиснете пружината на клипсата (употребете сила), за да я преоразмерите. 

 
Стр. 4 
Смяна и зареждане на батерията на дрона 
1. Натиснете бутона за вкл./изкл. на дрона в позиция OFF (Изкл.).  
2. Отворете назад капака на отделението за батерии и издърпайте батерията. 
3. За да заредите батерията, свържете я към USB кабела за зареждане и свържете кабела към USB слот на компютърно 
устройство. (Индикаторът на USB зареждащия кабел ще свети по време на зареждане на батерията и ще спре да свети, 
когато батерията е напълно заредена. За пълното зареждане на батерията са необходими около 130 минути.) 
4. След като смените/заредите батерията затворете отново капака на отделението за батерии.  
 
Време за зареждане: около 130 минути. Време за летене: около 7 минути. 
 
Съвети за безопасност при зареждане 
 

- По време на зареждане оставете продукта на сухо и проветриво място и не го оставяйте в близост до източници на 
топлина и експлозивни материали. 

- Не потапяйте батериите във вода. Съхранявайте на сухо и проветриво място.  
- Не разглобявайте батериите.  
- Не оставяйте батериите без надзор по време на зареждане.  

 
Стр. 5 
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Устройство на контролера: 
Легенда: 
 
Power ON/OFF – Бутон за Вкл./Изкл.  
Phone attaching clamp – Стойка за телефон 
Left function lever – Ляв лост за управление (Натиснете и задръжте този лост за фина настройка. За изчистване на фините 
настройки, натиснете този лост и бутона за включване едновременно.) 
Right function lever – Десен лост за управление (Натиснете и задръжте около 3 секунди, за активиране на режим „headless” за 
управление без зададена посока. Натиснете повторно за излизане от този режим. Натиснете кратко за промяна на бърза / 
бавна скорост. Еднократен звуков сигнал означава бавна скорост, а двукратен сигнал означава бърза скорост.) 
Photo – Заснемане на снимка 
360° Flip – Преобръщане на 360° 
Video - Заснемане на видео 
Short press for auto take-off and landing – Натиснете кратко за автоматично излитане и приземяване 
 
Поставяне на батериите в дистанционното управление:  
Battery cover – капак на отделението за батерии 
4 бр. АА 1.5 V батерии 
Поставяне на батериите: Отворете капака на отделението за батерии на контролера. Поставете 4 бр. АА 1.5 V  алкални 
батерии, като се съобразите с правилния поляритет.  
 
Стр. 6 
1. Поставете батериите, като се съобразите с правилния поляритет.  
2. Не смесвайте стари и нови батерии.  
3. Не смесвайте различни видове батерии. 
 
Подготовка за летене и вкл./изкл. на дрона 
1. Подготовка за летене 
Стъпка 1: Натиснете бутона за вкл./изкл. (ON/OFF) на дистанционното. 
Стъпка 2: Отворете капака на отделението за батерии и свържете конектора на батерията на дрона. 
Стъпка 3: Натиснете бутона за вкл./изкл. в горната част на дрона.  
Стъпка 5: Плъзнете левия лост за управление в най-висока позиция и след това издърпайте към най-ниска позиция. Когато 
светлинният индикатор спре да мига и започне да свети непрекъснато, това означава, че дронът е в режим „готов за полет“.  
 
Стр. 7 
2. Включване на дрона 
Метод 1: Натиснете левия лост за управление в най-горна позиция и го върнете в центъра. Перките на дрона ще започнат да 
се въртят бавно.  
Метод 2: Преместете левия и десния лост за управление навътре във формата на „8“ за около 1 секунда и перките на дрона 
ще започнат да се въртят бавно.  
Метод 3: Когато дронът е неподвижен, натиснете бутона за автоматично излитане/кацане. Перките на дрона ще започнат да 
се въртят бавно и той автоматично ще се издигне на определена височина. 
 
3. Изключване на дрона  
Метод 1: Натиснете левия лост за управление в най-долна позиция и го задръжте около 2-3 секунди. След това дронът може 
да бъде изключен.   
Метод 2: Преместете левия и десния лост за управление навътре във формата на „8“ за около 1 секунда. След това дронът 
може да бъде изключен.   
 
Стр. 8 
Метод 3: Когато дронът е неподвижен, натиснете бутона за автоматично излитане/кацане. Перките на дрона ще започнат да 
се въртят бавно и той автоматично ще се издигне на определена височина. 
 
ДИАГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРОНА 
Следвайте илюстрациите от оригиналната инструкция.  
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Посока на управление 
- Управление на издигане / спускане: Когато левият джойстик (ускорител) е натиснат нагоре или надолу, дронът ще се 

изкачи или сниши съответно. 
- Управление напред / назад: Когато десният джойстик (лост за посоката) е натиснат нагоре или надолу, дронът ще се 

придвижи напред или назад съответно. 
- Управление на завоите наляво / надясно: Когато левият джойстик (ускорител) е натиснат наляво или надясно, 

дронът ще завие съответно наляво или надясно. 
- Управление на летенето наляво / надясно: Когато дясният джойстик (лост за посоката) е натиснат наляво или 

надясно, дронът ще лети съответно странично наляво или надясно. 
 
Стр. 9 
Управление на фина настройка на полет 

- Фина настройка напред / назад: Ако дронът кръжи във въздуха и автоматично се придвижва напред / назад, 
натиснете и задръжте левия джойстик и едновременно с това натиснете десния джойстик леко напред / назад, за да 
настроите внимателно посоката. Не освобождавайте левия джойстик, докато дронът не започне да лети стабилно. 

- Фина настройка за накланяне наляво / надясно: Ако дронът кръжи във въздуха и автоматично се придвижва наляво 
/ надясно, натиснете и задръжте левия джойстик и едновременно с това натиснете десния джойстик леко наляво / 
надясно, за да настроите внимателно посоката. Не освобождавайте левия джойстик, докато дронът не започне да 
лети стабилно. 

- Фина настройка за завои наляво / надясно: Ако дронът кръжи във въздуха и автоматично се завърта наляво / 
надясно, натиснете и задръжте левия джойстик и едновременно с това натиснете десния джойстик леко наляво / 
надясно, за да настроите внимателно посоката. Не освобождавайте левия джойстик, докато дронът не започне да 
лети стабилно. 

 
Функции 
1. Защита при нисък волтаж: Когато четирите лампички в задната част на дрона започнат да мигат, това означава, че зарядът 
на батерията на летящото устройство е недостатъчен. В такъв случай, дронът автоматично ще намали височината на полета 
си. 
2. Защита срещу високо напрежение: Когато перката на летящото устройство се върти при катастрофа или заклещване, 
електрическата верига на летящото устройство включва защита срещу високо напрежение.  
 
Стр. 10 
3. Функция за хоризонтална настройка: Поставете дрона в хоризонтално положение на равна повърхност, след това плъзнете 
левия и десния лост на контролера в най-ниския десен ъгъл за около 2-3 секунди. Индикаторът на дрона променя 
нормалните светлини към бързо примигващи. След 2-3 секунди индикаторът отново свети нормално – това означава, че 
дронът е калибриран успешно.  
4. Функция за промяна на скоростта: При включване на дрона, той автоматично е с настройка за бавна скорост. 
Превключването от бавна на бърза скорост става като натиснете кратко десния лост за управление. Двоен звуков сигнал от 
дистанционното указва превключването на бърза скорост. Връщането към бавна скорост става по същия начин и ще чуете 
еднократен звуков сигнал.  
5. Преобръщане на 360°: Когато свикнете с управлението на дрона, можете да изпълнявате и по-сложни каскади. Издигнете 
дрона на височина от около 3 метра над земята. Натиснете бутона в горния десен ъгъл на дистанционното и едновременно с 
това бутнете десния лост за управление до крайна позиция нагоре/надолу/наляво/надясно. Дронът ще изпълни пълно 
преобръщане в съответната посока.  
Забележка: За най-добри резултати изпълнявайте тази каскада при напълно заредени батерии.  
6. Функция автоматично кръжене: След като сте използвали левия лост за управление на издигането/снишаването на дрона, 
пуснете лоста и дронът ще запази същата височина на кръжене, на която е оставен.  
 
Стр. 11 
6.  Функция за управление на дрона без зададена ориентация (headless):  
1. Определяне посока напред   
1) Натиснете бутона за включване в горната част на дрона.  
2) След като сте включили захранването на дрона, включете го от бутона за включване и го насочете в желаната посока.  
3) Бутнете левия лост за управление до най-горна позиция и го върнете до най-долна позиция. Когато чуете продължителен 
звуков сигнал от дистанционното, това означава, че настройването на посоката е завършено.  
2. Превключване към „headless“ функция и основна функция 
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1)  След модулацията на честотата, летящото устройство се връща към първоначалните си настройки. Индикаторната 
светлина на летящото устройство свети продължително. След натискане надолу на десния лост за управление за 2 секунди, 
контролерът ще индикира с продължителен звуков сигнал – това означава, че дронът преминава към „headless“ управление. 
След натискане за 2 секунди и кратък звуков сигнал – това означава, че излизате от „headless“ функцията. (При „headless“ 
управление, четирите лампички на летящото устройство мигат бавно еднократно на всеки 4 секунди).  
2) При „headless“ управление, потребителят не е нужно да разпознава позицията на накрайниците на летящото устройство. 
Необходимо е само да управлява летящото устройство в съответствие с посоката на управляващия лост на контролера.  
 
Стр. 12 
3. Калибриране на избраната за предна страна 
1) Когато дронът среща непосредствено удар с чужди предмети в режим „headless”, ако има отклонение на определената 
посока, се изисква само едновременно да натиснете левия и десният лост за управление към долния ляв ъгъл, след като 
поставите посоката на полета на дрона в позицията за корекция. Когато светлинният индикатор на дрона е в дълъг режим 
"ON", след като бавно мига за 3 секунди, той показва, че калибрирането е завършено. 
 
Wifi функция за излъчване в реално време 
1) Изтегляне и инсталиране на софтуера 
Изтеглете и инсталирайте приложението ULTRADRONE PRO от „Google Play Store“ за Android или „App Store” за IOS. 
2) Описание на свързването 
- Включете дрона. Светлинният индикатор на камерата ще започне да свети в зелен цвят. В рамките на 10 секунди 
светлината ще мига бавно и камерата ще е в готовност за свързване към смартфон.  
- Отворете менюто за настройки на телефона си и включете WiFi свързването. В WiFi менюто потърсете мрежа с име "FPV-
WIFI-** * *" и се свържете към нея. След като свързването е успешно, излезте от менюто за настройки.  
- Отворете приложението ULTRADRONE PRO и натиснете иконата „START”, за да отворите контролния интерфейс. Силата на 
сигнала в мрежата е указан с чертичките за WiFi сигнал.  
 
1. Отворете приложението ULTRADRONE PRO. 
2. Натиснете иконата „START” и системата автоматично ще отвори контролния интерфейс. 
3. Екранът на телефона ще показва изображения в реално време.  
 
Стр. 13 
3. Описание на иконите в интерфейс реално време 
Контролен интерфейс на мобилното приложение 

- Заснемане на снимка 
- WIFI сигнал 
- Включване/изключване 
- Видеозапис 
- Времеви дисплей 
- Десен джойстик 
- Ляв джойстик 
- Фина настройка А 
- Излитане/приземяване 
- Фина настройка В 
- Фина настройка С 
- Показване/скриване на контролите 
- Показване/скриване на менюто 
- Калибриране на височината/определяне на посоката 
- Назад 
- Превключване на бърза/бавна скорост 
- Маршрут на полет 
- Режим на управление „headless” 
- Режим на индукция на гравитацията 
- Проверка на паметта в картата (необходимо е да свържете WIFI и да изчакате няколко секунди, за да бъде 

прочетена информацията от картата памет).  
Проверка на паметта на телефона. 
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Използване на интерфейс за маршрут на полета 
Регулирайте мащаба, за да промените разстоянието на полета.  
Натиснете бутона за маршрут на полета, за да влезете в интерфейса. Задайте маршрут и дронът ще полети в съответствие със 
записания маршрут. 
 
4. Снимки в реално време 
Снимки / видео: Когато WIFI камерата работи в нормално състояние, кликнете на иконата за снимка или видео на 
интерфейса в реално време, за да правите снимки или видео (файлове на снимката или видеото могат да бъдат проверени в 
папката "View Photo and Video” – “Преглед на снимка и видео“). 
 
Забележка: Когато използвате функцията за качване в реално време в приложението, обхватът на работното разстояние на 
дрона ще намалее наполовина. Функцията за качване в реално време в WiFi е оптимална в условия на широки пространства.  
 
Стр. 14  
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ: Дължина на корпуса: 32 см; Широчина на корпуса: 32 см; Височина на корпуса: 7 см; 
Модел на мотора - ∮8х16; Батерия: 3.7V/500 mAh литиева батерия 
 
USB ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА БАТЕРИИ 
 
За да заредите батерията, поставете USB порта на предоставения USB зареждащ кабел към USB порт на компютър. Внимание: Когато използвате компютъра 
за зареждане, не забравяйте да извадите кабела за зареждане, преди да изключите компютъра. Затворете капака на батерията на продукта. USB кабелът за 
зареждане не е играчка. USB кабелът за зареждане трябва да се използва само от възрастни. USB кабелът за зареждане трябва да се проверява редовно за 
повреда на кабела, корпуса на щекера и други части. В случай на такава повреда, USB кабелът за зареждане не трябва да се използва, докато не бъде 
поправен от квалифициран човек или не се замени. Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически , сетивни 

или психически способности или липса на опит и познания, освен ако не са били подложени под надзор или са инструктирани относно използването на 
уреда от лице, отговарящо за тяхната безопасност. Този продукт трябва да се използва само с препоръчания USB зареждащ кабел. Изключете USB кабела за 
зареждане преди почистване. Почиствайте с влажна гъба или кърпа - не потапяйте продукта във водата. USB кабел за зареждане на Li Poly 500mAh 3,7V 
батерия. 
Продуктът трябва да бъде свързан само с оборудване от клас II, носещо следния символ - оборудване от клас II 
 
Спецификациите и цветовете могат да се различават от тези, изобразените на снимките.  
 

С настоящото Mondo S.p.A декларира, че радиосъоръжението тип X31.0 EXPLORERS CAMERA WiFi 63464 / X5UW е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. 

Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес:  www.felyx-toys.com 

 
Символът „зачеркнато кошче за отпадъци“ представлява задължението за правилно изхвърляне на батериите. Всички батерии и акумулатори могат да 
съдържат вредни вещества за околната среда и човешкото здраве, които могат да бъдат опасни, ако не бъдат правилно изхвърлени.  Изхвърляйте 
изтощените батерии отделно от битовите отпадъци, съгласно приложимите местни разпоредби: върнете продукта на мястото на покупката или го 

доставяйте до местния център за събиране на отпадъци. Има санкции за незаконно / неправилно разпореждане на територията на ЦИ Е. 
 
 

Вносител:  МОНДО С.п.А. - Италия / MONDO S.p.A. – Italy  

Търговец за България: Феликс Тойс ООД 

гр.София, кв.Казичане, Индустриална зона,  

ул. „Трети март” №5; 

Тел: 02/80 919 

E-mail: office@felyx-toys.com; 

ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ.  
 

http://www.felyx-toys.com/
mailto:office@felyx-toys.com

