
Detalizavimas
Kamera 2 mpx HD 1080x720, 30 fps 
Perdavimas: 2.4 GHz
Video perdavimo diapazonas: iki 80 metrų
Vaizdo perdavimas (FPV): taip (su specialia kamera)
Giroskopas: reguliuojamas, 6 ašių
Valdymas: nuotolinio valdymo pultas, išmanusis telefonas, planšetė
Jautrumo valdymas: taip
Automatiškas kalibravimas: taip
Kontroliuojamas atstumas: 200 m
Skrydžio trukmė: iki 12 minučių
Akrobatika: taip
Drono galingumas: 7.4 V 1200 mAh Li-Po
Nuotolinis galingumas: 4x5 V AA
Įkrovimo trukmė: 70-90 minučių
Atminties kortelės skaitytuvas: Micro SD
Ašmenų skaičius: 4
Dydis: 63x63x16 cm

Komplekto turinys
• nuotolinio valdymo pultas
• išmaniojo telefono/planšetės stovas
• sportinės kameros stovas
• įkroviklis
• kortelės skaitytuvas
• Micro SD kortelė
• papildomas ašmenų komplektas
• 4 propelerių dangčiai
• baterija
• atsuktuvas
• varžtų komplektas
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Siųstuvo funkcijų aprašymas

Elementai

• Naudokitės tik to paties gamintojo AA elementais.
• Elementai turi būti išdėstyti taip, kaip nurodyta.
• Stenkitės išvengti įrenginio trumpo sujungimo.
• Neteisingai naudojami ličio jonų elementai gali užsidegti.
• Nejunkite jokių kitų įrenginių, išskyrus sukomplektuotos baterijos.
• Kai nuotolinio valdymo pultu nėra naudojamasi, yra patartina ištraukti elementus.
• Baterija, prieš ją įkraunant, turi būti išimta iš drono.
• Skrydžio trukmė gali sutrumpėti, jeigu dronas arba siųstuvas nepakankamai įkrauti. 

Nepakankamas energijos kiekis taip pat gali sukelti problemų dronui kylant. 
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Jėgos lemputė

Sukimosi mygtukas

Krypties reguliavimas

Įjungimas / išjungimas

Greičio nustatymai
Begalvis režimas

Aukščio palaikymo režimas  
(įjungimas / išjungimas)

Auto-atgal 360’ posūkis 
(paspausti vieną kartą)

Šonų reguliavimas

Krypties kontrolė

Į priekį / atbulai reguliavimas



Elementų įrengimas 

Atidarykite nugarinį elementų dangtelį. Įstatykite 4 AA elementus taip, kaip nurodyta. 

Elementai neturi būti pagaminti skirtingų gamintojų ir jų įkrovimo lygis negali skirtis. Tai gali 
sugadinti droną.

Jeigu dronu ilgą laiką nėra naudojamasi, išimkite elementus iš nuotolinio valdymo pulto. 
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Elementų dangtelis

Paspauskite elementų dangtelį 
pagal rodykles. 



Telefono / planšetės stovo įrengimas
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Telefono / planšetės stovas



Sporto kameros įrengimas

MicroSD kortelės surinkimas ir išardymas
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Norėdami įrašyti medžiagą, įdėkite microSD kortelę į išorinį atminties kortelės lizdą, esantį 
viršutinės kameros dalies viduryje.

1. Spauskite microSD kortele pirštu kol ji sustos. Tai reiškia, kad kortelė yra tinkamai 
įstatyta ir ja galima naudotis.

2. Norėdami ištraukti kortelę iš įrenginio, švelniai paspauskite pirštu kortelės kraštą, ir, 
atitraukdami pirštą, palaukite, kol lizdas paleis atminties kortelę. Dabar galite laisvai 
ištraukti microSD kortelę.

Įspėjimas:
• Įtrenginys atpažįsta atminties kortelę automatiškai.
• Jeigu Jūsų atminties kortelėje yra įrašytų duomenų, yra rizika, kad jie bus perrašyti. 

Gamintojas nėra atsakingas už prarastus duomenis.

Propelerių dangčių montavimas

Tam, kad įrenginys nesugestų, ant propelerių įtaisykite propelerio dangčius. Pirmiausia, 
pritvirtinkite apatinę dangčio dalį, o po ir to dvi viršutines. Tam, kad dangčiai tvirtai laikytųsi, 
naudokitės komplekte pateiktu atsuktuvu.
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Drono baterijos įkrovimas

Pirmas žingsnis.
Atjunkite laidus nuo baterijos. 
Jeigu baterija karšta – palaukite 
keletą minučių.

Antras žingsnis.
Atsargiai ištraukite bateriją iš lizdo.  
Pasistenkite netempti baterijos laidų 
– tai gali padaryti
sugadinti įrenginį.

Trečias žingsnis.
Prijunkite baterijos įkroviklį taip, kaip 
nurodyta
paveikslėlyje. Įkroviklyje esanti LED 
lemputė
turi tapti raudona.

Ketvirtas žingsnis.
Kai baterija pilnai įkrauta, LED 
lemputė
tampa žalia, bateriją galima atjungti 
nuo įkroviklio.

Palankiausios sąlygos skrydžiui

1. Naudokitės dronu tik saulėtomis, nevėjuotomis dienomis. Skrydžiai itin karštomis arba 
šaltomis dienomis gali paveikti įtaiso valdymą.

2. Kai baterija įstatyta į droną, padėkite droną ant žemės ir palaukite 5-7 minutes, kol 
giroskopas stabilizuosis. 

Pajudinkite krypties reguliavimo mygtuką į viršų ir žemyn, kad siųstuvas susijungtų su 
dronu. Įtrenginys pasiruošęs skrydžiui, kai lemputės nustoja mirksėti.
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Automatinio grįžimo režimas

Automatinio grįžimo režimas yra išjungtas. Norint jį įjungti, reikia paspausti siųstuve esantį 
auto-grįžimo mygtuką, ir dronas bandys grįžti prie siųstuvo. Šis režimas turi būti 
naudojamas atsargiai, nes yra susidūrimo grėsmė. Kai įrenginys yra arti Jūsų, pajudinkite 
krypties reguliavimo mygtuką tam, kad vėl pradėtumėte valdyti droną. 

Automatinio grįžimo režimas neveikia kai:
• Dronas yra už pilotavimo ribų.
• Yra įjungtas Begalvis režimas.
• Yra įjungta svyravimo ore funkcija.

Begalvis režimas

Begalvis režimas yra išjungtas. Norint jį įjungti,
reikia paspausti siųstuve esantį begalvio režimo mygtuką.
Kai begalvis režimas yra įjungtas, drono LED lemputės pradės mirksėti, o siųstuvas paleis 
vieną trumpą signalą. Begalvis režimas keičia drono skrydžio trajektoriją. Dronas atpažins 
savo padėtį lyginant su siųstuvu, ir visada seks nuotolinio valdymo pultą, nepriklausomai 
nuo to, į kurią pusę dronas yra nukreiptas. 

Pasiruošimas skrydžiui

Prieš įjungiant droną, krypties valdymo mygtukas (kairėje nuotolinio valdymo pulto pusėje) 
turi būti nukreiptas žemyn. Įjunkite droną, padėkite jį ant žemės ir palaukite 5-7 sekundes, 
kol stabilizuosis giroskopas. Įjunkite siųstuvą, nukreipkite krypties mygtuką į viršų ir žemyn, 
tam, kad dronas prisijungtų. LED lemputėms nustojus mirksėti, galima pradėti skrydį.
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Drono valdymas

 Palaipsniui kelkite krypties mygtuką, ir kelkite 
į viršų iki norimo aukščio.

Norint nuleisti droną ir sumažinti propelerių 
greitį, spauskite krypties mygtuką žemyn.

Skristi į priekį: spauskite dešinįjį krypties 
valdymo mygtuką į priekį.

Skristi atbulai: spauskite dešinįjį krypties  
valdymo mygtuką žemyn.

Skristi į kairę: spauskite dešinįjį krypties  
valdymo mygtuką į kairę. 

Skristi į dešinę: spauskite dešinįjį krypties 
valdymo mygtuką į dešinę.

Pasukti į kairę: spauskite kairįjį krypties  
valdymo mygtuką į kairę.

Pasukti į dešinę: spauskite kairįjį krypties  
valdymo mygtuką į dešinę.
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Aukščio palaikymo režimas

Kadangi drone yra įmontuotas spaudimo 
jutiklis, jis gali palaikyti tam tikrą skrydžio lygį. 
Norint įjungti aukščio palaikymo režimą, 
reikia paleisti droną naudojantis rankinio 
paleidimo režimu. Kai dronas pasiekia norimą 
skrydžio lygį, reikia paspausti aukščio 
palaikymo režimo mygtuką. Kai režimas yra 
įjungtas, naudotojas negali valdyti drono 
krypties valdymo mygtukais. Dronas pats 
nusprendžia savo judėjimo kryptį 
automatiškai. Norint savarankiškai valdyti 
droną, būtina dezaktyvuoti aukščio palaikymo 
režimą pakartotinai paspaudžiant aukščio 
palaikymo režimo mygtuką. Tuomet Jūs vėl 
galėsite valdyti droną savarankiškai. 

Svarbu: Jeigu prarandama drono kontrolę arba norima išvengti pavojaus, susijusio su 
skrydžio trajektorija, nereikia panikuoti. Iš karto atjungus aukščio palaikymo režimą, galima 
atgauti pilną drono kontrolę bei savarankiškai ir saugiai nuleisti droną ant žemės.

Akrobatikos režimas

Drone įrengtas akrobatikos modulis, leidžiantis 
akrobatikos atlikimą (apsisukimas 360’). Norint 
atlikti akrobatinį veiksmą:
1. Pakelkite droną į mažiausiai 1 metro aukštį. 
2. Paspauskite akrobatikos režimo mygtuką.
3. Atsargiai pajudinkite krypties mygtuką bet 

kuria kryptimi, būtent ta kryptimi bus atliktas 
akrobatinis apsisukimas.

4. Po akrobatinio apsisukimo pabaigos, krypties 
valdymas veikia taip, kaip įprasta.

Norėdami pakartotinai atlikti akrobatinį veiksmą, 
laikykitės viršuje pateiktų nurodymų.
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Drono greičio keitimas

Drone įdiegti trys greičio režimai: lėtas, vidutinis ir greitas. Pradedantiesiems 
rekomenduojama naudotis lėtu režimu, tuomet dronas į komandas reaguoja švelniai. 
Vidutiniame ir greitame režimuose dronas skrenda greičiau ir jautriau reaguoja į 
komandas. Greičio režimas gali būti reguliuojamas greičio pasirinkimo mygtuku. 
Paspaudžius mygtuką, išgirsite signalą, kuris indikuoja lėto režimo aktyvavimą. Dvigubas 
signalas indikuoja vidutinio, o trigubas – greito režimo aktyvavimą. 

Išsikrovusi baterija

Kai baterija išsikrauna, drodo signalinis diodas pradeda mirksėti. Sumažinkite skrydžio 
aukštį ir nuleiskite droną ant žemės. Jeigu naudotojas ignoruoja signalinį diodą, dronas 
pradės kristi, kol nusileis ant žemės. 

Įspėjimas: Kai yra įjungtas begalvis režimas, išsikrovusios baterijos signalas neveikia.

Droną valdančios programos įdiegimas

1. Priklausomai nuo Jūsų operacinės sistemos, įeikite į App Store / Google Play ir įveskite 
į paiešką „VORTEX DRONE“. 

2. Parsisiųskite ir įdiekite programą.

Programos ir drono 
sinchronizavimas

1. Įjunkite droną neįjungiant siųstuvo.
2. Įsitikinkite, kad Wi-Fi funkcija Jūsų 

telefone yra įjungta.
3. Raskite „VORTEX“ Wi-Fi tinklą ir 

prisijunkite prie jo.
4. Paleiskite VORTEX DRONE 

programą.
5. Paspauskite „START“ pagrindiniame 

ekrane.
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Drono valdymas naudojantis VORTEX 
DRONE programa

1. Grįžti
2. Padaryti nuotrauką
3. Įrašyti video vaizdą
4. Medžiagos atkūrimas
5. Greičio nustatymai: 30% / 60% / 100%
6. Skrydžio aukščio apribojimas
7. Rodyti / slėpti valdymo ekraną
8. Pakelti / kristi / sukti
9. Sukti į kairę
10. Sukti į dešinę
11. Kairė
12. Dešinė
13. Į priekį
14. Atbulai
15/16. Į prieki / atbulai judesio pataisymas
17/18. Į kairę / į dešinę judesio pataisymas
19/20. Sukimosi į kairę / į dešinę pataisymas

Įspėjimas

Įrenginys yra numatytas asmenims, vyresniems 16 metų. Patartina suaugusiųjų priežiūra.
• Gaminyje yra smulkių detalių. Saugoti nuo vaikų.
• Paleidžiant droną, palaikykite mažiausiai 10 metrų distanciją.
• Dronas turi būti surinktas ir naudojamas taip, kaip nurodyta instrukcijoje. Smulkesnės 

detalės turi būti surinktos suaugusiųjų.
• Gamintojas ir teikėjas nėra atsakingi už žalą, padarytą dėl neteisingo naudojimo.
• Būkite itin atidūs, veikiant drono propeleriams. Saugokite rankas, plaukus, drabužius ir 

kitus daiktus toliau nuo propelerių.
• Neskraidinkite drono, kai vėjas viršija 8 km/h, nepaleiskite drono, jeigu netoli yra 

vandens šaltinis.
• Nepalikite besikraunančios baterijos be priežiūros.
• Nekraukite baterijos ant lengvai užsidengiančio paviršiaus.
• Valant įrenginį įsitikinkite, kad jis nėra prijungtas prie įkroviklio.
• Nekreipkite drono antenos link kitų žmonių, jų veidų ir akių.
• Neleiskite dronui kristi nuo didelio aukščio – tai gali sugadinti droną.
• Instrukcija yra ta pati keliems modeliams, todėl gali būti nežymių skirtumų funkcijų 

aprašyme.
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• Rekomenduojama valdyti droną naudojantis siųstuvu, valdymas per išmanųjį telefoną 
yra tik papildoma funkcija ir reikalauja didesnio tikslumo.

Pasirinkimų aprašymas

Skrydžio krypties pasirinkimas
1. Automatinio skrydžio nustatymų išsaugojimas
2. Gražinti gamintojo numatytus nustatymus. 

Interfeiso funkcijos 
1. Valdymo inversija 
2. 720p peržiūra 
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