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1 INTRODUCERE 
Va multumim ca ati achizitionat produsele HUBSAN. Drona X4 este usor de folosit si are toate 
caracteristicile necesare efectuarii unor manevre complexe  de zbor. Va rugam cititi cu atentie acest manual 
si urmati toate instructiunile. Pastrati manualul ca referinta pentru viitor.

2 ATENTIONARI PRIVIND SIGURANTA 
2.1 Note importante 
Drona RC nu este o jucarie. 

Folosirea necorespunzatoare a acestui dispozitiv poate cauza rani severe. 

Aveti grija de siguranta personala, a celor din jurul Dvs. si a mediului inconjurator.

Recomandam incepatorilor sa invete manevrele de pilotare a dronei impreuna cu un utilizator 
experimentat.

2.2 Atentionari 
Drona X4 are componente care se misca cu viteza mare si care comporta un anumit grad de 
periculozitate. Alegeti un spatiu deschis fara obstacole. Pentru siguranta Dvs. si a celorlati, nu folositi X4 
in apropierea cladirilor, a grupurilor de persoane, a cablurilor de inalta tensiune sau a copacilor. 

Folosirea necorespunzatoare a dronei poate aduce daune persoanelor sau bunurilor.

2.3 Note privind folosirea in siguranta a acumulatorului LiPo 
Drona X4 este alimentat de un acumulator Lithium-Polymer (LiPo).

Daca intentionati sa nu folositi drona timp de cel putin o saptamana, asigurati-va ca aceasta este 
incarcata 50% pentru a mentine performanta si durata in timp a acesteia.

ATENTIONARI 
DACA INLOCUITI ACUMULATORUL CU ALTUL DE ALT TIMP, EXISTA RISC DE EXPLOZIE. 
CASATI BATERIILE UZATE CONFORM LEGISLATIEI LOCALE. 
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FCC Information 
Acest dispozitiv a fost testat si este conform cu standardele impuse dispozitivelor digitale de Clasa B 
(Partea 15 din Regulamentul FCC). Aceste standarde garanteaza protectia impotriva interferentelor 
intr-o locatie rezidentiala. Acest dispozitiv genereaza si foloseste  radiofrecventa, si, daca nu este 
instalat si utilizat conform instructiunilor poate cauza interferente de radio comunicatie.  Daca 
totusi acest dispozitiv cauzeaza interferente receptiei radio sau de televiziune, mai ales atunci cand 
se porneste sau se opreste dispozitivul, utilizatorul poate incerca una dintre urmatoarele masuri: 

•Schimbati orientarea antenei. 
•Mariti distanta dintre drona si dispozitivul radio sau TV. 
•Conectati drona la o sursa de curent diferita de cea in care este alimentat dispozitivul radio 
sau TV . 
•Consultati un specialist in materie de comunicatii radio/TV. 

Nota: Nu aduceti modificari neautorizate dronei 

Nota importanta:
Drona a fost testata in fabrica si respecta toate specificatiile tehnice indicate in manual.

Dispozitiv Electric sau Electronic alimentat cu baterii (inclusiv baterii incorporate) 

Directiva WEEE  & Casarea produsului 
La sfârșitul vieții sale, acest produs nu ar trebui să fie tratat ca deșeu menajer.

Trebuie predat unui punct de colectare echipamente electrice si electronice 
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Note privind siguranta in folosirea acumulatorului LiPo 

Bateriile LiPo sunt diferite de baterii convenționale întrucat conținutul lor chimic este 
inchis intr-un ambalaj de folie relativ ușor. Acest lucru are avantajul de a reduce în mod 
semnificativ greutatea lor, dar totusi nu le face mai sensibile la daune. Ca în cazul 
tuturor bateriilor, există riscul de incendiu sau explozie dacă practicile de siguranță sunt 
ignorate: 
0 Depozitati sau incarcati bateria LiPo intr-un mediu unde nu exista risc de explozie 

0 Păstrați bateriile LiPo departe de copii și animale.

0 Nu încărcați niciodată bateria Li Po, daca este umflata. 

0 Nu încărcați niciodată bateria Li Po, daca este deteriorata. 

0 Nu încărcați niciodată bateria Li Po într-un vehicul în mișcare. 

0 Niciodată nu supraîncărcati bateria Li Po. 

0 Nu lăsați niciodată bateria LiPo nesupravegheata în timpul încărcării. 

0 Nu încărcați bateriile Li Po în apropierea unor materiale sau lichide inflamabile.  
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2.4 Preveniti umiditatea 
Drona X4 contine multe componente electronice de precizie.
Depozitati acumulatorul si dorna X4 intr-un spatiu uscat, la temperatura camerei. Expunerea la 
umiditate poate cauza deterioarea dispozitivului.

2.5 Funcționarea corectă 
Pentru functionarea corecta si pentru siguranta Dvs. folositi doar componentele de rezerva HUBSAN 
incluse

2.6 Întotdeauna să fiti atenti la elicile rotative
In timpul functionarii, elicile se rotesc cu viteza mare. Elicile pot cauza daune severe atat persoanelor cat si 
bunurilor.
Nu lasati drona nesuravegheata cat timp este pornita. Opriti imediat drona daca nu se mai afla in campul 
Dvs. de vizibilitate. Imediat ce drona a aterizat, opriti-o. 

2.7 Evitati utilizarea dronei neinsotit 
Incepatorii ar trebui sa invete manevrele de control ale dronei insotiti de un utilizator experimentat. 

3 VERIFICĂRI DE SIGURANȚĂ ÎNAINTE DE ZBOR 

Inspectati cu grija X4 inainte de fiecare zbor 
•Înainte de a utiliza drona, verificați dacă bateriile transmițătorului și ale dronei X4 sunt incarcate 
pentru zbor. 

•Inainte de a porni transmițătorul, verificați dacă stick-ul de accelerație este tras complet înapoi
{pozitia in jos}. 

•Verificați cu atenție lamelele si suportii rotorului. Componentele defecte vor prezenta un risc de 
rănire și pericol. 

•Verificați ca bateria și cablul de alimentare sunt bine fixate. Vibrațiile puternice din timpul zborului 
pot desprinde cablul de alimentare si pot duce la pierderea controlului asupra dronei.

•La pornirea aparatului, porniți întotdeauna mai intai pe transmițătorul și apoi porniți X4. Pentru a opri 
aparatul, opriți întotdeauna X4 mai întâi și apoi transmițătorul. Procedura necorespunzătoare poate 
duce la pierderea controlului asupra dronei.  
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H107D+componente de rezerva 

H107D+-01 
Carcasa 

H107D+-05 
LED albastru

H107D+-03 
Motor 

H107D+-10 
Set manșon motor 

H107C+-08 
Incarcator pentru 
acumulator LiPo  

H107D+-02 
Elici 

H107D+-6 
 LED rosu

H107D+-04 
Acumulator 

H107D+-12 
FFC cablu video 

, .  1

H107D+-13 
Crash pack 

H107D+F-03 
Elici 

H107D+F-01 
Placa PCBA  

H107D+F-02 
5.8GHz Transmitator 

Modul camera

H107D+-14 
Incarcator 

H107-a02 
Elici 

H107D+-15 
Transmitator 

H107D+-09 
Suruburi 

H107-A11 
Cheie U 
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13.Filmul nu s-a salvat pe cardul SD. 
1)Drona nu recunoaste cardul SD. Folositi card SD (2-16G, class 4-6).
2)Camera nu functioneaza, schimbati camera.
3)Formatati cardul SD in computer. 
4)Intotdeauna opriti drona inainte de a introduce sau a scoate cardul SD.
5)Intotdeauna opriti functia inregistrare video si opriti alimentarea inainte de a scoate cardul SD.

14.Transmitatorul nu porneste. 
Verificati bateriile. 
Daca bateriile sunt descarcate, inlocuiti-le cu alte baterii AA.   
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4 Incarcarea acumulatorului LiPo  

tl   
  

4.1 Acumulator LiPo 3.7V 520mAh   
Metoda 1: Conectati drona 
Conectati un capat al incarcatorului USB la portul 
USB al dronei si celalalt capat la o sursa de 
incarcare.
Ledul ramane aprins pe toata perioada incarcarii si 
se stinge cand incarcarea s-a terminat. Tensiunea de 
alimentare a incarcatorului USB este 5V. Timpul 
de incarcare este de aproximativ 80 minute iar 
timpul maxim de zbor este de aproximativ 6 minute. 
Metoda 2: Conectati acumulatorul Li-Po 
Conectati un capat al incarcatorului USB la acumulator si 
celalalt capat la o sursa de incarcare.
Ledul ramane aprins pe toata perioada incarcarii si se stinge 
cand incarcarea s-a terminat. Tensiunea de alimentare a 
incarcatorului USB este 5V. Timpul de incarcare este de 
aproximativ 80 minute iar timpul maxim de zbor este de 
aproximativ 6 minute.

1.Pentru depozitare, scoateti acumulatorul impreuna cu       
    compartimentu sau. 
2.. Opriti intotdeauna drona cand incarcati acumulatorul   

4.2 Note privind siguranta 
Pentru depozitare, incarcati partial acumulatorul. Nu trebuie sa reincarcati periodic 
acumulatorul, decat daca nu a mai fost folosit de 3-6 luni.

Daca acumulatorul s-a descarcat complet, este posibil sa nu-l mai puteti incarca. 

Reciclarea si casarea acumulatorului LiPo 0 
Acumulatorul LiPo nu trebuie aruncat impreuna cu gunoiul menajer. Predati-l unui centru 
de reciclare.
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5. TRANSMITATORUL 
5. 1 Meniului principal 

l ime :08:49 M1  tTI!i:Jt-Transmittedlatteryvoltage 

: i ! i ! :
Elevator t r i m - f . i  i L T h r o t t l e  trim 

tI.......+++-  ... -++1:1+l! 
 AIieron trim R u d d e r t r l m � · · - · · - · · - · · - · · �

    M 0 D  1  

T r a n s m i t a t o r  FPV 
LCD 

8 Foto 
4 Elevatie 

(2) Elevatie/Cârmă
5 Cârmă 

Time - t o : 0 8 : 4 9  M2 '®ID t-Traosroitterllatteiyvoltage 

: i ! i ! :
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R u d d e r f f l m � · · - · · - · · - · · - · · �  Aileron trim 

M 0 D 2  

8Video 
6 Acceleratie
(1) Acceleratie /Eleron
?Pornire 
3 Eleron 

No Function 
9 port USB 

1 0 Port   ochelari   video

LCD 

6 Acceleratie 
1 Acceleratie/Cârmă  

8Video 
4 Ridicare 
2 Ridicare/Eleron  
7 Alimentare SW 5 Cârmă 
3 Eleron  
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8. Instalarea si dezinstalarea ledurilor 
Dezinstalarea: Desfaceti suruburile si deschideti carcasa. Apoi dezlipiti firele ledurilor.
Instalarea: Lipiti firul rosu/albastru la capatul anod/pozitiv(+) al ledului, iar firul negru la capatul catod/negativ(-) al 
ledului. Fixati la loc carcasa superioara cu suruburi. Puteti recunoaste culoarea ledului dupa culoarea firelor: fir rosu - 
led rosu, fir albastru - led albastru.

9. Motoarele nu se rotesc liber după prabusire. 
Apăsați axul în jos din partea de sus a elicei și a motorului pentru a elimina orice obiecte, sau înlocuiți 
motorul. 

10. Unul sau mai multe motoare nu mai functioneaza.

1) Rotiti elicile pentru a vedea dacă este blocat motorul, asigurați-vă că elicele se pot roti în mod normal.  
(2) Lipiti la loc orice conexiune rupta de la motor. 
(3) Inlocuiti motorul.

11. X4 intotdeauna trage intr-o singura directie
Calibrati accelerometrul dupa cum urmeaza: 

1)Înainte de a calibra accelerometrul, asigurați-vă că elicile, motoare și corpul sunt în stare bună 
si bateria încărcată complet. Asigurați-vă că bateriile sunt instalate corect. Împerecheati X4 și 
transmițătorul, apoi puneti X4 în Modul Expert. 

2)Pozitionati X4 pe o suprafata plana. 

3)Trageți clapeta de accelerație complet în jos și mutati cârma în poziția din dreapta jos. Miscati 
rapid stick-ul Eleron la stânga și la dreapta în mod repetat, până când LED-urile clipesc, indicând o 
calibrare reușită. Această calibrare va reduce deriva excesivă.

- 2 3 H 10 7 D + I
THE HUBSAN X4 



H107D+ PROBLEME SI SOLUTII 

1.Trasnmitatorul si drona nu se imperecheaza. 
Porniti drona dupa ce transmitatorul afiseaza "Bind to Plane". Asigurati-va ca nu miscati stick-urile in timpul 
pornirii initiale

2.TLedurile de pe transmitator se sting brusc. 
Inlocuiti bateriile transmitatorului. 

3.Ecranul transmitatorului nu afiseaza meniul de setari dupa ce s-a tinut apasat timp de 2 secunde 
pe stick-ul elevator  
Stick-ul de acceleratie trebuie sa fie in pozitia cea mai de jos

. 4. Elicile se rotesc incet sau nu se misca corect. 
(1) Baterii descarcate. 
(2) Imperecheati din nou transmitatorul si drona. 
(3) Aterizati drona dupa care decolati din nou. 
(4) Elicile au blocat motorul. Eliberati-l.

5. X4 nu face rotatii. 
(1) Tineti apasat stick-ul de acceleratie timp de 1 secunda pentru a intra in modul de rotire.  Nu rotiti 
drona daca transmitatorul scoate un beep. 
(2) Acumulatorul este descarcat. Incarcati-l. 

6.Drona tremura si scoate un sunet. 
Verificati daca motoarele si elicile sunt pozitionate corect. 

7.Drona nu decoleaza 
(1) Asigurati-va ca ati instalat corect elicile. Elicile sunt marcate cu "A" (rotatie in sensul acelor de ceasornic) si
"B" (rotatie in sens invers acelor de ceasornic). 
(2) Asigirati-va ca ati instalt corect motoarele. Sunt doua tipuri de motoare cu fire de culori diferite
Vedeti imaginea de mai jos: 

Vedere de sus Vedere de jos 
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Functii taste 

5/N Mod/ Control Functii 

(1) 
Împingeți stick-ul înainte sau înapoi, iar drona va urca sau coborî; Împingeți 
stick-ul la stânga sau la dreapta, iar drona va zbura spre stânga sau spre 
dreapta. 

M0D1 
Stick Acceleratie/ Eleron 

(2) 
M0D1 

Stick Elevator/ Cârmă 

Împingeți stick-ul înainte sau înapoi, iar drona va zbura înainte sau înapoi. 
Împingeți stick-ul la stânga sau la dreapta, iar drona se va roti contrar acelor 
de ceasornic sau în sens orar. 

1 
M0D2 

Stick Acceleratie/ Cârmă  

Împingeți stick-ul înainte sau înapoi, iar drona va urca sau coborî; Împingeți 
stick-ul la stânga sau la dreapta, iar drona se va roti contrar acelor de 
ceasornic sau în sens orar. 

M0D2 
2 

Stick Elevator/ Eleron  

Împingeți stick-ul înainte sau înapoi, iar drona va zbura înainte sau înapoi. 
Împingeți stick-ul la stânga sau la dreapta, iar drona va zbura spre stânga sau 
spre dreapta. 

3 Eleron Eleronul reglează deriva la stânga și dreapta. 

4 Elevator  Elevatorul reglează mersul înainte și înapoi în derivă. 

s Cârmă Cârma reglează devierea de rotație sau de pivotare la stânga și la dreapta. 

6 Acceleratire Clapetei de accelerație  în mod normal lasata la neutru. 

7 Pornire Apasati  ON pentru a porni. Apasati  OFF pentru a opri.

8 Foto/ Video 
Apăsați butonul fotografie pentru a face o fotografie; Apăsați butonul video pentru a 
începe înregistrarea video, apăsați din nou pentru a opri înregistrarea. 

9 Port USB  Numai pentru a actualiza software-ul, vă rugăm să nu-l utilizați pentru a 
conecta computerul

10 Port ochelari video Conectați ochelari video  Hubsan (nu sunt inclusi)

Casare ecologică-
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5.2 Calibrare stick-uri transmitator
Mod 2: Inpingeti ambele stick-uri spre coltul din stanga sus si porniti in acelasi timp transmitatorul 
pana cand "Calibrate Stick Mode 2" apare pe ecran, rotiti ambele stick-uri de 3 ori, apoi eliberati ambele 
stick-uri, apasati lung pana cand ledul de pe transmitator devine verde, urmat de un beep pentru a indica 
calibrare reusita. 

Mod 1: Impingeti stick-ul stang spre coltul din stanga sus si stick-ul drept spre coltul din dreapta sus si porniti 
in acelasi timp transmitatorul pana cand  "Calibrate Stick Mode 1" apare pe ecran, rotiti ambele stick-
uri de 3 ori, apoi eliberati ambele stick-uri, apasati lung pana cand ledul de pe transmitator devine 
verde, urmat de un beep pentru a indica calibrare reusita.

5.3 Instalare baterii trasnmitator 
Atentie: nu amestecati baterii noi cu baterii vechi. 

Nu amestecati diferite tipuri de baterii
Nu incercati sa incarcati baterii neincarcabile 

Indepartati capacul 
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Instalati 4 baterii AA
respectand polaritatea 

Punteti capacul la loc 

NO Componenta 
1 Barometru PCBA 
2 PCBA-placa receptor 
3 camera  5.8GHz TX 
4 antena 5.8GHz 
5 camera  720P 

6 8520 Motoare(clockwise) 
7 8520 Motoare (counter clockwise) 

8 Baterie Lipo (3.7V 520mAh) 

9 FFC calu video 
10 cablu led rosu
11 cablu led albastru
12 carcasa superioara
13 burete 

.. 
QTY QTY 

1 2 
1 2 
1 1 
1 1 
1 1 
2 1 
2 1 
1 4 
1 4 
2 4 
2 

NO Componenta 
14 elice neagra A 
15 elice neagra B 
16 barometru

17 Black canopy 
18 capac baterie
19 compartiment baterie 
20 carcasa inferioara
21 Transparent LED hood 

22 Set garnituri
 23 Set garnituri

24 Surub(PA 1.4*S*D2.45) 4 
1 25 Surub(PA 1.4*6*D2.45) 8 
1 
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Vedere desfasurata 
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Atentionari: 
1.Daca bateria transmitatorului este descarcata, functia video se va opri. 

2.Folositi un card micro SD Clasa 4G+ si 4+ . Formatati cardul inainte de folosire.
3.Daca bateria transmitatorului este descarcata, ledul rosu va clipi des, iar ecranul LCD va deveni negru. 

Inlocuiti bateriile.

4.Daca bateriile transmitatorului se descarca in timpul zborului, tot mai puteti controla 
drona. Aterizati imediat.

5.Transmitatorul foloseste doar baterii AA sau Ni-MH. Nu folositi alt tip de baterii.  

5.4 Selectare frecventa 5.BGhz 
Trasnmitatorul va selecta cea mai buna frecventa petnru a asigura o transmisie video de calitate. 
Daca sunt interferente, schimbati frecventa pentru a obtine o raza de actiune mai mare. Apasati stick-ul 
de acceleratie in pozitia cea mai de jos. Apasati si mentineti apasat stick-ul elevator timp de 1 secunda 
pentru a intra in meniul principal. Miscati stick-ul sus/jos si alegeti 5.8G Frequency. Impingeti stick-ul 
elevator catre dreapta si miscati-l stanga/dreapta pentru a selecta frecventa. 

r··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-. 
j 0:08:49 M2 l,'?,l mm: ! 
i ! 
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i ! 
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6 INREGISTRARE VIDEO 
Nota: Opriti drona inainte de a scoate sau a introduce cardul SD. Opriti functia de 
inregistrare inainte de a scoate cardul SD. 

Nota: Introduceti cardul SD ca in imaginea de mai sus. Evitati sa scoateti si sa introduceti imediat 
cardul SD in slotul sau, intrucat ar putea deteriora cititorul de card.

ATENTIONARE: Formatati cardul SD intr-un computer. 
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..&. Nota: Daca bateria este descarcata, drona nu poate efectua rotatii.

9 Inlocuirea elicilor 
Elicile nu sunt identice. Fiecare elice este marcata cu A sau B. 
Pentru instalare, urmati imaginile de mai jos. Drona se va prabusi sau doar va pluti in aer daca 
elicile nu sunt instalare corect.

Procedura de scoatere a elicilor: Tineti 

elicea, introduceti cheia in forma de U sub elice, 
trageti in sus in timp ce elicea se va desprinde 
usor de motor. Procedura de instalare a 
elicilor: Apucati elicea de partea centrala, 

aliniati gaura de pe elice cu motorul si apasati 
usor in jos. 

ATENTIONARE 
PIESE    I N      MISCARE      PERICULOASE

·)
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8.4.2 Rotirea spre dreapta 
Apasati stick-ul eleron spre dreapta. Eliberati stick-ul in pozitia centrala dupa 
terminarea rotatiei

MOD2 MOD1 

8.4.3 Rotatie inainte 

Apasati stick-ul eleron in fata. Eliberati stick-ul in pozitia centrala dupa terminarea rotatiei. 

MOD2 MOD1 

8.4.4 Rotatie inapoi 
Apasati stick-ul eleron in spate. Eliberati stick-ul in pozitia centrala dupa terminarea rotatiei. 

MOD2 MOD1 
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6. 1 Folositi transmitatorul pentru a face poze sau pentru a filma
Pentru a filma sau a face fotografii apasati butoanele indicate in imaginea de mai jos. 

Apasati butonul pentru
a face fotografii

Apasti butonul pentru a 
porni/opri inregistrarea 

*Inchideti atat drona cat si transmitatorul inainte de a scoate cardul SD.

*Daca nu doriti salvarea filmarilor, opriti drona inainte de a apasa din nou butonul. 

6.2 Redare inregistrari
Puteti vedea inregistrarile conectand drona la computer prin cablul USB sau scotand cardul SD
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7 Pornire drona X4 
7.1 Pornire in modul de siguranta 
Controlerul pentru drona X4 are o functie de sigurata care nu permite  pornirea dronei decât dacă 
detectează un semnal de control adecvat .

7.1.1 Porniti transmitatorul. Ledul rosu va clipi usor. Nu miscati nici un stick pana ce transmitatorul nu s-a 
imperecheat cu drona. Ledul va deveni verde dupa ce s-a facut imperecherea. 

7.1.2 Apasati butonul de pornire din partea inferioara a dronei. Pozitionati drona pe o suprafata plana inainte 
de a zbura.

- 1 2 H107D+ I
THE HUBSAN X4 

.. 
8.3 MOD EXPERT
In modul expert, sensibilitatea poate fi setata pana la 100 pentru a asigura utilizatorului si mai 
mare libertate in manevrarea dronei.Urmati instructiunile pentru a activa/dezactiva aceasta 
functie:
Impingeti stick-ul de accelerati in pozitia cea mai de jos. Tinet apasat stick-ul de elevatie timp de 
1 secunda pentru a intra in meniul de setari, miscati stick-ul sus/jos si alegeti Setari sensibilitate, 
impingeti stick-ul elevator catre dreapta, alegeti Normal Mode, impingeti stick-ul elevator catre 
dreapta, alegeti Expert Mode, apasati eleronul pentru a seta sensibilitatea. Apasati stick-ul 
elevator spre dreapta pentru a iesi din setari. Tineti apasat stick-ul elevator timp de 2 secunde 
pentru a iesi din meniu.

··-··-··-··-------··-------------·--, 
I 0:08:49 M2 ffiiill ! 

Elevator: 
Aileron : 
Rudder : 

50 
50 
50 

i 
i 
i 
i 
i 
i 

- · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - )

··----··-------------··-··-------·--, ! 0:08:49 M2   ffiiill 

. . ! 
i 
i 

Elevator: 
Aileron 
Rudder 

100 
100 
90 

i . . - · · - .. -··-··- .. - · · - .. -··-··- .. -· . ..,,, 
8.4 Intoarceri in aer
Țineți apăsat pe stick-ul de accelerație timp de 1 secundă pentru a intra în modul Intoarcere, indicat 
prin „beep-uri“ timp de 2 secunde. IIn aceste 2 secunde, miscati stick-ul in directia in care se 
doreste rotirea. 

8.4.1 Rotire spre stanga 
Impingeti eleronul catre stanga. Readuceti stick-ul in pozitia centrala dupa finalizarea rotatiei. 

M0D2 M0D1 
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8 SETARI AVANSATE
8.1 Inversare functii 
Dacă doriți să inversati oricare dintre funcțiile stick-urilor conform preferințelor personale,  urmați 
instrucțiunile de mai jos. Trageți stick-ul de accelerație în poziția cea mai de jos. Apăsați și 
mențineți Elevatorul apasat de timp de 1 secundă pentru a intra în meniul de setari, mutați 
stick-ul în sus / jos pentru a alege Inversare functii, împingeti stick-ul ELEVATOR la dreapta, 
mutați-l în sus / jos pentru a alege și împingeti-l la dreapta pentru a confirma sau a iesi. Țineți 
apasat în jos pentru a iesi din setari. 

0:08:49 M2 !r 

Set Sensitive !I,, 
5.BG Frequence ..,. 

i 
i 
i 
i 
i 
i 

- · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · . . , ·

· · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · ,
( 0:08:49 M2 I,"";! !iim: j 
I : 
i - - - ·  ! 
j ! 
i I M i i l  B i i iElevator  normal:   ! 
j Rudder "41Normal• ! 
i ! : I 
I . - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · )  

8.2 Reglare sensibilitate 

Dacă doriți să modificați sensibilitatea la oricare dintre stick-uri, urmați instrucțiunile de 
mai jos. O valoare mai mare de sensibilitate va permite mișcarea mai rapidă a dronei, 
în timp ce o valoare mai mică de sensibilitate va permite o mișcare lentă. Trageți stick-
ul de accelerație în poziția cea mai de jos. Apăsați și mențineți apasat Elevatorul timp de 
1 secundă pentru a intra in modul de setare, miscati stick-ul sus/jos si alegeti Seteaza 
sensibilitate, impingeti stick-ul spre dreapta, apasati elevatorul / eleronul / carma 
pentru a seta sensibilitatea . Impingeti stick-ul spre dreapta pentru a iesi. Tineti 
apasat stick-ul elevator timp de doua secunde pentru a iesi din meniu. 

· · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · ,
( 0:08:49 M2 I,"";! !iim: j 
I : 
i ==   ! 
i ! . . . . . . . _ _
J Set Sensitive .., ! ....,.......... 
J 

5.8G Frequence Ill- ! : I ! i 
l - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · )  
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· · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · ,
f 0:08:49 M2 I,"";! !iim: j 
I : 
i - - - ·  ! 
I ex;t I> ! 
j Elevator : 50 ! 
j Aileron : 50 ! 
: 

Rudder : 50 
I ! i 

l . - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · - · · )  

.. 
7.1.3 Indicator led 

După un „bip“, LED-ul roșu pe transmițător devine verde, iar ledul rosu de pe drona se va 
aprinde constant, indicând realizarea imperecherii cu succes. 
Alarma baterie descarcata: Cele două LED-uri roșii vor clipi rapid și X4 va coborî si va ateriza

L 

Instructiuni pentru incepatori (FPV -First Pilot View): 
Pentru cei care folosesc pentru prima data drona Husban H1070, urmati instructiunile de mai jos:

1.Invatati cum sa controlati drona X4 atât în interior cât și în exterior, la o altitudine nu mai mare 
de 3 m înainte de a trece la altitudini mai mari. Invatati sa va coordonati manile si creierul pentru a 
putea controla drona. Este destul de dificil sa privesti un ecran LCD si sa determini altitudinea și 
viteza. Va trebui sa retineti modul in care drona reactioneaza la miscarile stick-urilor si diferenta 
dintre miscari in diferite medii de utilizare, cu sau fara vant.

2.În cazul în care utilizati drona la interior sau în aer liber asigurati-va sa aveti suficient spațiu liber fără 
canapele, mese, copaci, clădiri sau alte obiecte. O zonă larga  cu iarbă moale, este o zonă perfectă  
pentru a învăța drona sa zboare. Un loc de parcare asfaltat nu este un loc recomandat pentru a învăța 
drona sa zboare. 

3.In primul rand invatati drona sa pluteasca in aer, apoi executati miscari mai ample. 
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7.2 Modul Headless 

Luminile albastre de pe X4 vor clipi iar "HEADLESS ON" va aparea pe ecranul LCD atunci când 
X4 este în modul Headless.

MOD2 M0D1 

Apăsați tasta de acceleratie pentru a activa/deactiva modul Headless

Apăsați tasta de accelerație pentru a intra în modul Headless, indicat prin două „beep-uri“. 
Apăsați tasta de accelerație din nou stick de a ieși din modul Headless, indicat de un „bip“. 

7.3 Folosirea stick-urilor transmitatorului
ATENȚIE: Pentru a evita pierderea controlului, miscati întotdeauna stick-urile 
transmițătorului lent. 

M0D2 MOD1 

t Sus 

.0, Jos

Regulatorul de acceleratie crește / scade înălțimea de zbor a dronei dvs.
Aceasta drona poate pastra altitudinea în timp ce zboară. 
Împingeți stick-ul de accelerație în sus, iar drona va urca; 
Eliberați stick-ul în poziția centrală, drona isi va mențineți altitudinea;
Trageți stick-ul în jos și drona va coborî.
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MOD2 MOD1 

Cârma rotește drona dvs. la stânga sau la dreapta. 

MOD2 MOD1 

Elevatorul deplasează drona înainte și înapoi. 

M0D2 MOD1 
Eleron mută drona la stânga și la dreapta. 

7.4 Pornirea/ oprirea motoarelor 
Când trebuie sa opriti motoarele  rapid puteți utiliza 
ambele stick-uri pentru a opri motoarele.
Oprirea motoarelor 
Trageți cele două stick-uri din nou, ca în imagine. 
Eliberați-le după ce motoarele se opresc.
Pornirea motoarelor 
Trageți cele două stick-uri cum arată imaginea. Eliberați-le 
după ce pornesc motoarele.

.. 

Backwards 

miscare la stanga miscare la dreapta 

CD 

Nota: Puteți utiliza, de asemenea, stick-ul de acceleratie pentru a porni / opri motoarele. X4 va urca 
sau coborî incet. 

..&.. Întotdeauna opriți motoarele înainte de oprire transmițătorul. 

- 1 5 H107D+ I 
THE HUBSAN X4 




