
Manual Utilizare pentru Dronă FPV WiFi
Pliabilă Lansenxi LS11 cu Cameră

Dublă 4K HD Și Telecomandă



Specificații
- Model: LS11
- Telecomandă: 2.4GHz WiFi, smartphone
- Control de la distanță: până la 100m (folosing RC)
- Camere: frontală și inferioară 4K HD
- Unghi de vizualizare: 120 de grade (unghi larg)
- Motor: 816 core-less
- Baterie dronă: 1800mAh 3.7V
- Timp de zbor: între 18 și 25 de minute
- Baterie telecomandă: 3 baterii x AA 1.5V (nu sunt incluse)
- Timp de încărcare: în jur de 90 de minute
- Dimensiuni dronă (pliată): 14cm x 15cm x 6cm
- Dimensiuni dronă (desfăcută): 22cm x 25cm x 6cm



1. Pornit/Oprit
2. Întrerupător
3. Treaptă de mare viteză
4. Mod handsfree
5. Control regulator
6. Buton decolare
7. Buton aterizare

8. Buton învârtire
9. Reglaj fin zbor în dreapta
10.Reglaj fin zbor în stânga
11. Control direcție
12.Reglaj fin zbor înainte
13.Reglaj fin zbor înapoi



Instalare baterii
Pentru a instala bateriile în telecomandă, deschideți capacul aflat pe partea

din spate a telecomenzii. Introduceți 3 baterii 1.5V AA în conformitate cu instrucțiunile
din interiorul telecomenzii.

Bateria dronei este reîncărcabilă, deci tot ce trebuie să faceți este să urmați
pașii de mai jos pentru a o încărca în mod corect:

1) Introduceți cablul USB inclus în portul USB al computerului sau al adaptorului
de încărcare (nu este inclus), după care indicatorul se va aprinde.

2) Îndepărtați bateria din dronă și conectați mufa la cablul de încărcare USB.
3) Indicatorul de pe baterie se va aprinde când aceasta se încarcă, și se va

stinge în momentul în care bateria este încărcată complet.



Operarea și controlul dronei

Controalele analogice din partea stângă ajută la decolarea și aterizarea dronei
dar și la întoarcerea dronei spre stânga sau spre dreapta.

Controalele analogice din partea dreaptă ghidează drona înainte și înapoi dar
pot fi utilizate și pentru a zbura spre stânga sau spre dreapta.

Drona are două viteze de zbor: încet (30%) și tare (100%). Puteți schimba
viteza de zbor utilizând întrerupătorul de pe telecomandă


