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Vă rugăm să reciclați responsabil acest ambalaj.

Toate mărcile înregistrate sunt recunoscute ca fiind proprietatea deținătorilor lor. Dacă nu se specifică altfel,  
utilizarea lor nu implică afilierea deținătorului mărcii înregistrate cu Kondor și nici aprobarea produselor acestuia.

Conținutul poate să difere de imaginea afișată
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Dronă “Arcade”

Drona Arcade vă oferă posibilitatea de a ignora limitele și de a vă juca într-un mod 
complet nou. Cu o distanță de operare de 80 de metri, nimic nu vă oprește să vă 
duceți drona unde doriți. Dați frâu liber creativității cu mișcările radicale pe toate 

axele pe care le puteți face cu drona dvs. 
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Dronă
Îndepărtați bateria din dronă. Când bateria este complet deconectată, introduceți conectorul bateriei în cablul USB 
de încărcare, care trebuie introdus într-un calculator / Mac, laptop sau încărcător USB. Ledul roșu de pe USB se va 
aprinde în timpul încărcării și se va stinge când bateria este complet încărcată și gata de utilizare.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.
Conținutul cutiei
– Dronă
– Telecomandă
– Manual de utilizare
– Baterie pentru dronă
– Pale de rezervă
– Cablu de încărcare USB

Pregătire pentru utilizarea dronei
1.  Încărcați complet bateria și introduceți-o în dronă. Apoi, introduceți bateriile necesare în telecomandă. A se vedea 

Instalarea și încărcarea bateriei. 
2. Asigurați-vă că în zona de decolare / zbor nu se află oameni sau alte obstacole.
3.  Apăsați butonul de pornire de pe telecomandă (un beep), împingeți joystick-ul din stânga în sus și înapoi în jos 

(două beep-uri) și, când ledul se oprește din clipit, este pregătită de utilizare. 
4. Împingeți încet spre înainte joystick-ul din stânga (accelerație), iar drona va decola.

Reguli de siguranță în timpul zborului
– Pentru a evita sufocarea, păstrați piesele mici departe de copii. 
–  Asigurați-vă că împingeți cu atenție în sus joystick-ul de accelerație în timpul decolării, pentru a evita să loviți pe 

cineva cu drona.
– Deconectați bateria de la dronă după utilizare și apoi, opriți telecomanda.
– Nu așezați bateria lângă temperaturi înalte sau lângă o sursă de căldură.
– Pentru a evita rănirea sau avarierea, asigurați-vă că drona zboară la cel puțin 2 metri distanță de oameni sau obstacole. 
–  Dacă este utilizată de un copil, asigurați-vă că acesta este supravegheat de un adult. Asigurați-vă că drona este 

văzută clar permanent.
– Opriți întotdeauna telecomanda și drona atunci când nu le utilizați.

Instalarea și încărcarea bateriei
Telecomandă
A – Capac baterie 
B – Detalii baterie (4 x AA)

Protecția bateriei
Drona Arcade este dotată cu o protecție de tensiune joasă, adică, atunci când bateria ajunge la capacitate mică, 
sistemul de control programat va opri alimentarea electrică a rotoarelor. Când se întâmplă acest lucru, reîncărcați 
complet bateria înainte de a utiliza drona. Când palele se blochează, pentru a evita avarierea, sistemul de control  
va opri alimentarea electrică a rotoarelor.

Telecomandă 
a) Selectarea vitezei
b) Joystick accelerație / stânga
c) Cursor înclinare B
d) Cursor înclinare A
e) Buton de pornire  
f) Cursor înclinare D 
g) Cursor înclinare C 
h) Joystick dreapta / direcție
i) Led aprins / stins
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Pentru a instala bateriile în telecomandă:  
Îndepărtați cu atenție șurubul din partea de sus a capacului de baterie, îndepărtați capacul și introduceți 4 baterii de 
1.5V AA, conform polarității indicate. 
Notă: bateriile nu sunt incluse.
Asigurați-vă că bateriile (AA) sunt instalate corect, sub supravegherea unui adult. Nu amestecați baterii noi cu baterii 
vechi sau de tipuri diferite.
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Prezentare generală a telecomenzii 
Telecomanda dronei Arcade se poate utiliza în 2 moduri:
Modul 1 (implicit)  Joystick-ul din stânga controlează rotirea pivotantă, iar joystick-ul din dreapta 

controlează zborul lateral.
Modul 2   Joystick-ul din stânga controlează zborul lateral, iar joystick-ul din dreapta 

controlează rotirea pivotantă.
Pentru a comuta între cele două moduri ale telecomenzii, apăsați și țineți apăsat butonul modului de control până 
când auziți un sunet de beep.

Drona Arcade are trei viteze diferite programate. Puteți utiliza aceste trei setări de viteză cu ajutorul butonului de 
selectare a vitezei. Apăsați până când auziți 1 beep pentru viteza 1 (încet), 2 beep-uri pentru viteza 2 (mediu) și 3 
beep-uri pentru viteza 3 (rapid). Viteza 3 este necesară pentru manevrele de mișcare pe toate axele (a se vedea 
Mișcare pe toate axele (Flip & roll)).

Drona Arcade are o funcție de auto-trim (reglaj fin al echilibrului tuturor rotoarelor). Utilizați această funcție dacă drona 
dvs. Arcade nu planează în poziție de echilibru. Pentru auto-trim la toate rotoarele, porniți drona, așezați-o pe o suprafață 
dreaptă și porniți telecomanda (împingeți în sus butonul de pornire) în timp ce țineți apăsat butonul Auto-trim.

Joystick accelerație / stânga:  În modul 1, rotire pivotantă sus / jos, stânga / dreapta. 
În modul 2, zbor lateral sus / jos, stânga / dreapta.

Joystick direcție /dreapta:   În modul 1, zbor lateral sus / jos, stânga / dreapta. 
În modul 2, rotire pivotantă sus / jos, stânga / dreapta.

Cursor înclinare A:  Reglați poziția de accelerație.

Cursor înclinare B:   În modul 1, se folosește pentru reglaj fin manual al rotirii pivotante stânga / dreapta. 
În modul 2, se folosește pentru reglaj fin manual pentru zbor lateral stânga / dreapta. 

Cursor înclinare C:   În modul 1, se folosește pentru reglaj fin manual al zborului lateral stânga / dreapta. 
În modul 2, se folosește pentru reglaj fin manual al rotirii pivotante stânga / dreapta. 

Cursor înclinare D:   se folosește pentru reglaj fin manual al zborului spre înainte / înapoi, în modurile 1 și 2.

Comenzi cu led / Butonul modului de control:
–  Apăsați o dată pentru funcția de alternare aprindere / stingere leduri.
–  Apăsați și țineți apăsat până când auziți un beep pentru a alterna între modurile Telecomenzii.

Înainte și înapoi

Înainte și înapoi

Rotire stânga și rotire dreapta

Spre stânga și spre dreapta

 Spre stânga și spre dreapta

Rotire stânga și rotire dreapta 

Sus și jos

Sus și jos

Joystick-uri de zbor pe telecomandă
Mod 1:

Notă: când drona este orientată cu fața în jos, comenzile sunt inversate.

Rotire stânga

Zbor lateral stânga

Zbor lateral stânga

Rotire stânga

Rotire dreapta

Zbor lateral dreapta

Zbor lateral dreapta

Rotire dreapta

Mod 2:

Notă: Vă rugăm să vă asigurați că ați citit complet și că ați înțeles cum funcționează joystick-urile de zbor atât pentru 
modul 1 cât și pentru modul 2. Este recomandat să învățați ambele moduri pentru a evita avarierea în timpul zborului 
dar și pentru satisfacția utilizatorului. 

Ridicare

Coborâre

Ridicare

Coborâre

Înainte

Înainte

Înapoi

Înapoi
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Funcțiile telecomenzii – reglarea înclinării 
Mod 1: 

a) Reglaj fin în sus / în jos
b) Reglaj fin rotire stânga / dreapta
c) Reglaj fin înainte / înapoi
d) Reglaj fin spre stânga /dreapta

Mod 2: 

a) Reglaj fin în sus / în jos
b) Reglaj fin spre stânga /spre dreapta
c) Reglaj fin înainte / înapoi 
d) Reglaj fin rotire stânga /dreapta 

Înclinare: Înclinare:

Înclinare în jos Înclinare în jos

Înclinare în sus Înclinare în sus 

Înclinare spate Înclinare spre spate

Înclinare înainte Înclinare spre față

Înclinare stânga Înclinare stânga

Înclinare dreapta Înclinare dreapta

Înclinare rotire stânga Înclinare rotire stânga

Înclinare rotire dreapta Înclinare rotire dreapta

a a

b b

c c

d d

În sus În sus

În jos În jos

În față În față

În spate În spate

Înclinare în jos Înclinare în jos

Înclinare în sus Înclinare în sus

Înclinare în spate Înclinare în spate

Înclinare în față Înclinare în față

Înclinare stânga Înclinare stânga

Înclinare dreapta Înclinare dreapta

Înclinare rotire stânga Înclinare rotire stânga

Înclinare rotire dreapta Înclinare rotire dreapta

Notă: cel mai bine este să înclinați manual drona Arcade în timp ce planează. Notă: cel mai bine este să înclinați manual drona Arcade în timp ce planează.
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Mișcare pe toate axele (Flip & roll)
Acum, că ați învățat regulile fundamentale de zbor, sunteți pregătit să vă testați abilitățile. Alegeți modul cu viteza  
a treia și începeți să învățați cum să mișcați drona pe toate axele și cum să stăpâniți complet acrobatica aeriană.
Pentru aceasta, selectați modul cu viteza cea mai mare; pentru detalii, consultați Funcțiile telecomenzii. 
Declanșatorul din stânga sus controlează modurile de viteză; dacă-l apăsați veți schimba nivelul de viteză al dronei: 
– viteza 1 (implicită), 
– viteza 2 (două beep-uri) 
– viteza 3 (trei beep-uri). 
Pentru o mișcare pe toate axele, apăsați de două ori declanșatorul de sus, și asigurați-vă că drona se află la cel puțin 
3 metri distanță de sol, și împingeți repede joystick-ul de zbor din dreapta (direcția), în orice direcție pentru ca drona 
să se miște pe toate axele. Când manevra s-a încheiat, stabilizați drona. Este recomandat să apăsați încă o dată 
declanșatorul pentru a reveni la modul de viteză 1. 
Notă: Funcțiile de mișcare pe toate axele pot fi diferite, în funcție de Modul de control setat pe telecomandă  
(modul 1 și 2). Consultați secțiunea Prezentare generală a telecomenzii pentru aceste instrucțiuni.

 Mișcare pe toate axele spre dreapta

 Mișcare pe toate axele spre dreapta 

Mod 1: 

Mod 2: 

 Mișcare pe toate axele spre stânga

Mișcare pe toate axele spre stânga

 Mișcare pe toate axele spre înainte

Mișcare pe toate axele spre înainte 

 Mișcare pe toate axele spre înapoi

 Mișcare pe toate axele spre înapoi
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Întreținere 
1. Ștergeți drona cu o cârpă moale, uscată și curată. 
2. Evitați avarierea ireparabilă și nu folosiți drona pe timp de ploaie sau în apropierea apei.
3.  Verificați drona și accesoriile de avarii. Dacă descoperiți defecțiuni, nu utilizați drona decât după ce înlocuiți 

piesele defecte.

Înlocuirea palelor deteriorate
Drona dvs. este livrată cu patru pale de schimb. Cele patru pale sunt împărțite în două forme diferite. Acestea sunt 
setul 1 și setul 2, și fiecare este diferențiat vizibil prin pictogramele de sub fiecare pală. Înainte de a monta o pală de 
schimb, verificați pictograma 1 sau 2 atât de sub pala defectă cât și de sub cea de schimb, pentru a vă asigura că  
se potrivesc.
Pentru a înlocui o pală, trageți-o încet în sus și va ieși din motor. Apoi, schimbați pala deteriorată cu cea nouă, așezând-o 
peste acul de motor și împingând-o în jos. Asigurați-vă că intră perfect pe poziție, împingând-o din nou la final și 
rotiți-o manual cu degetul, pentru a verifica dacă se rotește corect.

1

1

2

2

Aparat de zbor telecomandat: zbor responsabil
Această dronă este o jucărie, dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să aveți grijă atunci când o pilotați, atât în 
interior cât și în exterior. Dacă drona dvs. are o cameră atașată, sau dacă este pilotată din motive comerciale, legislația 
britanică prevede că drona dvs. va fi tratată ca orice alt aparat de zbor. Aceasta înseamnă că există anumite norme 
pe care trebuie să le respectați atunci când vă jucați cu drona dvs. – pentru siguranța dvs. și a celorlalți:
1. Atunci când vă jucați cu drona, sunteți complet responsabil de dronă.
2. Trebuie să puteți vedea permanent drona atunci când o pilotați.
3. Pentru că dvs. controlați drona, dvs. trebuie să vă asigurați că aceasta nu cade pe oameni sau alte obiecte.
4.  Străzile rezidențiale și centrele orașelor sunt exemple de zone aglomerate. Dronele trebuie ținute departe de 

zonele aglomerate, la cel puțin 150 de metri distanță.
5.  Mențineți drona la minim 50 de metri distanță de orice autovehicul, clădire sau structură, sau de orice persoană, 

indiferent dacă se află singură sau în grup – indiferent de înălțimea dronei dvs.
6.  Autoritatea Aviației Civile trebuie informată dacă intenționați să utilizați imaginile filmate cu drona dvs. pentru a 

câștiga bani.
7. Nu pilotați drona în apropierea unui aerodrom sau aeroport sau lângă instalații electrice, cum sunt stâlpii.

Nu uitați: legislația britanică a aviației există pentru a vă proteja pe dvs. și pe toți ceilalți, și există consecințe 
grave dacă încălcați aceste legi, inclusiv posibilitatea de răspundere penală.
Pentru mai multe informații despre acest subiect și informații despre cum puteți pilota drona în siguranță, vizitați: 
www.caa.co.uk/uas
Vă rugăm să verificați normele și legislația locală înainte de a pilota drona.
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Lungimea cablului 550 mm

Capacitatea bateriei 250 mAh

Durată de încărcare Maxim 1.5 ore

Durată de joacă Maxim 7 minute

Frecvență 2.4 GHz

Baterii 4 x AA

Dimensiunile dronei H33 x W130 x D130 (mm)

Greutatea dronei 38 g

SpecificațiiInformații despre siguranță 
–  Distanța de control trebuie redusă dacă drona Arcade sau telecomanda nu este complet încărcată.
– Dacă drona se avariază, încetați imediat să o utilizați.
– Îndepărtați bateriile din telecomandă dacă nu o utilizați mai multe zile.
– Nu atingeți drona în timp ce zboară, pentru a evita să vă răniți.
– Nu atingeți motorul în timpul utilizării sau imediat după utilizare, pentru a evita să vă ardeți.
– Asigurați-vă că zona înconjurătoare este lipsită de oameni și obstacole înainte de a pilota drona.
– Nu este potrivită pentru copii mai mici de 14 ani. Copiii trebuie supravegheați permanent de un adult.
– Asigurați-vă că palele de schimb sunt prinse corect pentru a evita funcționarea defectuoasă sau daunele materiale.
– Nu aruncați piesele produsului la coșul de gunoi. Toate piesele trebuie predate la centrul local de reciclare.

Îngrijirea dronei Arcade 
Vă rugăm SĂ NU

– udați drona Arcade
– deschideți drona Arcade pentru că nu conține piese care să poată fi reparate de utilizator
– utilizați alt încărcător de rețea decât cel furnizat 
– expuneți drona Arcade la temperaturi extreme sau la schimbări rapide de la fierbinte la rece sau invers

Vă rugăm SĂ

– curățați drona Arcade cu o cârpă uscată și moale și fără detergenți

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de diferențele minore din acest manual, care pot apărea ca urmare a îmbunătățirii și 
dezvoltării produsului.

Depanare
Dacă întâmpinați probleme cu drona Arcade, aterizați-o în siguranță, opriți telecomanda și deconectați cu atenție bateria.
Utilizarea și funcționarea acestei drone depășește puterea noastră de control. Garanția dronei este limitată numai la 
defectele de fabricație sau de material. Vă rugăm să vă asigurați că utilizați acest produs cu maximă atenție și grijă 
permanent. Nu putem fi trași la răspundere pentru daune cauzate dvs. sau altor persoane.
Aceasta nu influențează drepturile dvs. legale.

Vă rugăm să nu încercați să deschideți acest produs. În interiorul lui nu există piese care să poată fi reparate de utili-
zator; mai ales dacă produsul dvs. include o baterie neînlocuibilă, nu încercați să accesați sau să îndepărtați bateria 
pentru că vă puteți răni și produsul se poate defecta. 
Orice încercare de a deschide produsul sau de a efectua reparații anulează garanția.

Sperăm că acum aveți toate informațiile de care aveți nevoie pentru a începe dar, dacă întâmpinați probleme, vă 
rugăm să ne contactați la: support@kondor.co.uk


