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Manual de utilizare

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

JB. 4464 / Fabricat în China. © Kondor Ltd 2016. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK

PICO

Mișcări pe  
toate axele

Viteze mică /  
medie / mare

Stabilizare  
cu giroscop

Modul Zbor  
de la distanță



2 3

Cuprins
Conținutul cutiei 4
Funcții 4
Pregătire pentru utilizarea dronei 6
Reguli de siguranță în timpul zborului 6
Instalarea și încărcarea bateriei 7
Stabilirea conexiunii 9
Utilizarea dronei 10
Înclinarea dronei  12
Controlul vitezei 14
Mișcări pe toate axele 15
Zbor de la distanță și recuperare automată  16
Resetarea dronei 17
Înlocuirea palelor deteriorate 18
Depanare 19
Aparat de zbor telecomandat: zbor responsabil  20
Informații despre siguranță 21
Întreținere 22
Specificații  22

Drona Arcade Pico 

Această dronă Pico nu este doar un quadrocopter mic și perfect 
realizat ci este și grozav pentru a-l luat cu dvs. în călătoriile dvs. 

Modul inteligent de păstrare a mini-dronei în propria sa telecomandă 
înseamnă nu trebuie să vă faceți niciodată griji că o veți pierde iar 

comenzile simple vă permit să începeți jocul imediat!
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Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.
Conținutul cutiei
• Dronă Arcade Pico Quadcopter 
• Telecomandă 
• Manual de utilizare
• Pale de rezervă 
•  Cablu de încărcare USB 

Funcții
1. Buton de pornire / oprire
2. Buton mișcare pe toate axele
3. Înainte / înapoi / înclinare stânga / înclinare dreapta
4. Zbor înapoi 
5. Modul de la distanță
6. Led pornire 
7. Orientare înainte / înapoi
8. Orientare înclinare stânga / dreapta 
9. Sus / jos/ rotire stânga / rotire dreapta
10. Moduri de viteză (Încet / Mediu / Rapid)
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Instalarea și încărcarea bateriei 
Atunci când bateriile din telecomandă trebuie schimbate, ledul de curent al 
telecomenzii clipește pe durata zborului. Bateria din drona Pico trebuie încărcată 
dacă ledurile de pe drona Pico încep să clipească în timpul zborului. 

Pentru a instala bateriile în telecomandă: 
1.  Îndepărtați cu atenție capacul din spatele telecomenzii, îndepărtați capacul 

și introduceți 2 baterii* 2 x AAA, în funcție de polaritatea indicată. Apoi, 
montați la loc capacul din spate al telecomenzii. 

2.  Asigurați-vă că bateriile (AAA) sunt instalate corect, sub supravegherea 
unui adult. Nu amestecați baterii vechicu baterii noi sau de tip diferit. 

*Notă: bateriile nu sunt incluse.
[continuare...] 

Pregătire pentru utilizarea dronei
1.  Încărcați complet drona. Apoi, introduceți bateriile necesare în 

telecomandă. Consultați Instalarea și încărcarea bateriei (pagina 7).
2.  Asigurați-vă că în zona de decolare / zbor nu se află oameni sau  

alte obstacole.
3.  Raza maximă de zbor pentru drona dvs. este de 40 de metri. Nu depășiți 

această distanță pentru că veți pierde controlul asupra dronei. 

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.

• 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.

• Opriți întotdeauna telecomanda și drona atunci când nu le utilizați.

• Acest produs nu este o jucărie (vârsta peste 14 ani).
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[...continuare] Instalarea și încărcarea bateriei continuare
Pentru a încărca drona Pico:
Asigurați-vă că butonul de pornire / oprire al dronei Pico (1) se află în poziția Off 
(oprit). Introduceți conectorul dronei Pico în cablul de încărcare USB și introduceți 
într-un calculator /Mac, laptop sau încărcător USB. Ledul de pe cablul USB se 
va stinge în timpul încărcării și se va aprinde când bateria este complet 
încărcată și gata de utilizare. 
Notă: Asigurați-vă întotdeauna că bateria dronei Pico este rece înainte de 
încărcare. Încărcarea poate dura maxim treizeci de minute și trebuie să o 
scoateți de la încărcat după treizeci de minute indiferent de starea ledului.  
Nu o lăsați nesupravegheată în timpul încărcării. 

Protecția bateriei
Drona Arcade este dotată cu o protecție de tensiune joasă, ceea ce înseamnă 
că, 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. 

Stabilirea conexiunii
1.  Asigurați-vă că pârghia de control sus / jos (9) se află în poziție complet 

coborâtă
2.  Comutați butonul de pornire / oprire (1) în poziția de pornire (On), și așezați 

drona Pico pe o suprafață dreaptă, asigurându-vă că nu este orientată cu 
fața la dvs. 

3.  Ridicați și coborâți pârghia de control sus / jos (9) până când toate ledurile 
de pe drona Pico se opresc din clipit. Atunci, semnalul dvs. este conectat  
și este pregătită să o pilotați. 

Notă: este recomandată ridicarea dronei Pico la o înălțime de 1 metru înainte 
de a începe să o pilotați în diferite direcții. 
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Utilizarea dronei

Înclinare stânga / dreapta

Mișcați pârghia Înclinare stânga / 
dreapta (3) spre stânga pentru a se 

deplasa spre stânga

Mișcați pârghia Înclinare stânga /  
dreapta (3) spre dreapta pentru a se 

deplasa spre dreapta

Rotire stânga / dreapta

Mișcați pârghia de rotire stânga /
dreapta (9) spre stânga pentru a roti 

spre stânga 

Mișcați pârghia de rotire dreapta /
dreapta (9) spre stânga pentru a roti 

spre dreapta

Sus / Jos

Mișcați în sus pârghia sus/ jos (9)  
pentru a ridica 

Mișcați în jos pârghia sus / jos (9)  
pentru a coborî

Înainte / Înapoi

Mișcați pârghia Înainte / Înapoi (3) în sus 
pentru a se deplasa spre înainte 

Mișcați pârghia Înainte / Înapoi (3) în jos 
pentru a se deplasa spre înapoi
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Înclinarea dronei
Uneori, drona Pico se poate abate într-o anumită direcție, ceea ce înseamnă 
că trebuie înclinată pentru a o stabiliza. Înclinarea va fi întotdeauna necesară la 
primul dvs. zbor dar și după mai multe prăbușiri. 

Pentru a înclina drona Pico:

Înclinare înainte / înapoi

Înainte

Înapoi

Dacă drona Pico se abate spre înainte, 
apăsați butonul de sus, de înclinare  
spre înainte / înapoi (7) până când  

se stabilizează.
Dacă drona Pico se abate în jos, apăsați 
butonul de jos de înclinare spre înainte / 

înapoi (7) până când se stabilizează.

Înclinare stânga / dreapta

Dacă drona Pico se abate spre stânga, 
apăsați butonul stâng de Înclinare 
stânga / Înclinare dreapta (8) până  

când se stabilizează.

Dacă drona Pico se abate spre dreapta, 
apăsați butonul stâng de Înclinare 

stânga / Înclinare dreapta (8) până când 
se stabilizează.
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Controlul vitezei
La prima pornire, drona Pico a fost setată la cea mai mică valoare a vitezei. 
Puteți mări viteza apăsând butonul de viteză (10). Telecomanda va emite două 
beep-uri pentru a indica setarea de viteză medie și trei beep-uri pentru a indica 
setarea de viteză cea mai mare. Dacă apăsați butonul de viteză (10) din nou, se 
va reseta la viteza cea mai mică, indicată de un singur beep. Vă recomandăm să 
începeți să pilotați cu viteza cea mai mică până când învățați să pilotați drona. 

Mișcări pe toate axele (Flip & roll)
Acum, că ați învățat regulile fundamentale de zbor, sunteți pregătit să vă testați 
abilitățile. Pentru a efectua o mișcare pe toate axele:
1. Apăsați rapid butonul Flip trick (2) în timpul zborului.
2.  În direcția în care veți mișca acum pârghia de deplasare spre Înainte / 

înapoi / înclinare stânga / înclinare dreapta (3), drona Pico va efectua o 
mișcare pe toate axele în direcția respectivă.

3.  Imediat după mișcarea pe toate axele drona Pico va fi pregătită să zboare 
ca de obicei. 

Notă: Asigurați-vă întotdeauna că lăsați suficient spațiu liber deasupra și sub 
drona Pico înainte de a efectua o mișcare pe toate axele, pentru că drona Pico 
se ridică și coboară în timpul acestei mișcări. 
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Zbor de la distanță și recuperare automată 
Modul de la distanță îi ajută pe începători în primele faze de învățare a modului 
de pilotare a dronei. Indiferent unde se rotește drona, direcția de zbor corespunde 
întotdeauna exact direcției specificate cu comanda de deplasare înainte / 
înapoi și în lateral. 
Apăsați butonul modului de la distanță (5), iar ledurile de pe dronă vor clipi și 
drona se va mișca în modul de zbor de la distanță. Puteți apăsa din nou butonul 
modului de la distanță (5) pentru a-l dezactiva. 
Pentru modul de recuperare automată, apăsați butonul de Zbor înapoi (4), și-l 
veți activa. Dacă doriți să dezactivați acest mod, atunci apăsați butonul de 
Zbor înapoi (4) din nou, sau împingeți pârghia Înainte /Înapoi (3) spre înainte.

Resetarea dronei
Dacă drona se prăbușește, este posibil ca procesorul intern să nu țină pasul, 
așa că va fi nevoie să resetați drona. Puteți face acest lucru împingând ambele 
pârghii de control în poziția indicată în imagine. Telecomanda va emite două 
beep-uri, iar ledurile de pe dronă vor începe să clipească. Aceasta indică 
faptul că drona a fost resetată la setările implicite din fabrică și că este 
pregătită să zboare din nou. 
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Depanare
Palele dronei nu se rotesc 
Acest lucru este normal pentru că pala a fost împinsă prea tare pe motorul său 
sau că s-a prins ceva în jurul motorului. Pentru a rezolva, îndepărtați pala și toate 
resturile prinse în jurul acului de motor. Montați la loc pala, asigurându-vă că nu o 
apăsați prea tare. Când simțiți că pala se blochează pe poziție, este pregătită. 

Drona nu se ridică drept 
Acest lucru este, desigur, o simplă problemă de înclinare. Așezați drona Pico 
pe podea și efectuați o ridicare foarte mică. Indiferent de direcția în care se 
abate drona Pico (înainte / înapoi / stânga/ dreapta), aterizați drona Pico și 
apăsați butonul dorit de înclinare. Este posibil să fie necesare mai multe 
click-uri de buton pentru a stabiliza zborul. 
De exemplu, dacă drona Pico se abate spre dreapta, apăsați butonul de 
înclinare spre stânga (8) de mai multe ori, și încercați din nou o mică ridicare 
pentru a vedea dacă drona Pico s-a stabilizat acum. Repetați până când  
este complet stabilă. 

Înlocuirea palelor deteriorate
Drona este livrată cu patru pale de schimb. Cele patru pale sunt împărțite în 
două forme diferite. Acestea sunt palele A și B, care sunt diferențiate vizibil prin 
pictogramele de sub fiecare pală. Înainte de a monta o pală de schimb, verificați 
dacă există litera A sau B atât sub pala deteriorată cât și sub pala de schimb 
pentru a vă asigura că se potrivesc. 
Pentru a înlocui o pală, împingeți-o cu atenție în sus și va ieși din motor.  
Apoi, înlocuiți pala deteriorată cu cea nouă, așezând-o pe acul de motor și 
împingând-o în jos. Asigurați-vă că intră complet pe poziție apăsând-o din nou 
la final și rotiți-o manual cu degetul, pentru a verifica dacă se rotește corect. 

A

B

B

A
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Aparat de zbor telecomandat: zbor responsabil
Există anumite legi pe care trebuie să le respectați atunci când vă jucați cu 
drona dvs. – pentru siguranța dvs. și a celorlalți:
1. Atunci când utilizați drona, sunteți complet responsabil de ea.
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.

Informații despre siguranță
•  Acest produs este destinat utilizării doar în interior 
•   Utilizați numai încărcătorul USB furnizat, care a fost perfect calibrat pentru 

drona Pico 
•   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.
•   Piesele mici pot reprezenta un pericol de sufocare, așa că nu le păstrați la 

îndemâna copiilor mai mici de treizeci și șase de luni
•   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.
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Întreținere
Îngrijirea dronei Arcade 
Vă rugăm SĂ NU
• udați drona Arcade sau să nu o folosiți lângă apă
•  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
•  verificați drona și accesoriile de avarii înainte de fiecare utilizare.  

Dacă descoperiți avarii, nu utilizați drona. 

Specificații

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

Dacă întâmpinați probleme neobișnuite cu drona Arcade, aterizați-o în 
siguranță, și opriți imediat telecomanda și drona.
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 utilizator, și, mai ales dacă produsul are o 
baterie încorporată și neînlocuibilă, nu încercați să accesați sau să îndepărtați 
bateria pentru că aceasta poate cauza răni personalului și avarii produsului. 
Încercarea 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

Capacitatea bateriei 80 mAh

Durată de încărcare Maxim 30 de minute

Durată de joacă Maxim 5 minute

Frecvență 2.4 GHz

Baterii 2 x AAA


