Quadricóptero Galaxy Visitor GV6

FPV

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Para sua segurança, leia este manual integralmente antes de preparar ou fazer
voar este modelo. Isto não é um brinquedo.
Voe este modelo apenas em áreas seguras, sem obstáculos e longe de aglomerados de pessoas. O fabricante
e seus revendedores não têm nenhuma responsabilidade sobre eventuais acidentes e danos causados pelo uso
impróprio deste modelo.
Nunca voe sob chuva.
Preste atenção na polaridade das bateriais. Não misture pilhas usadas e pilhas novas. Não misture pilhas de
marcas e tipos diferentes.
A bateria de Lítio-polímero (LiPo) que vai a bordo do modelo deve ser usada e recarregada estritamente do modo
recomendado pelo fabricante e com o recaregador que e acampanha este modelo. Mantenha-a londe do fogo e de
objetos perfurantes. Quando for necessário descartar a bateria de LiPo faça-o de acordo com as normas ambientais
do País. O uso impróprio deste tipo de bateria pode causar incêndio. Observe frequentemente as condições desta
bateria. Ela não pode estufar-se. Isso indica uso impróprio e risco de incêndio. Retire-a imediatamento do modelo
ou desconecte-a do recarregador. deixe esfriar e descarte-a de acordo com as normas ambientais do País.
PEÇA A AJUDA DE UM MODELISTA EXPERIENTE PARA APRENDER A PILOTAR ESTE MODELO! ELE NÃO É
RECOMENDADO PARA MENORES DE 14 ANOS.
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Conteúdo do kit
1 - Quadricóptero;
2 - Transmissor;
3 - 4 baterias AA;
4 - Recarregador USB;
5 - Bateria de bordo de LiPo;
6 - Kit de acessórios e pás sobressalentes;
7 - Câmera;
8 - Cartão de memória de 2 GB;
9 - Drive de leitura do cartão de memória;
10 - Suporte para smartphone (pode ser diferente do mostrado
na foto)

Recarregar a bateria de bordo de LiPo
ATENÇÃO - O recarregador possui um circuíto de proteção. Se houver alguma dificuldade
para a operação, desconecte a bateria do recarregador e, este, da tomada de energia. Deixe a
bateria e o recarregadores descansarem por cerca de duas horas para restaurar o circuíto de
proteção. Se a dificuldade persistir, contate a assistência técnica.
1 - Conecte o recarregador USP em uma porta USB do computador;
2 - Conecte a bateria de LiPo no recarregador. A luz se acende e fica constante enquanto
a recarga estiver em curso. Ao se completar a carga, a luz passa a piscar lentamente.
Desconecte o recarregador e a bateria.
3 - Se houver erro na operação, a luz pisca rapidamente.

Instalação das
baterias no
transmissor 1

2
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1 - Remova a tampa do compartimento das baterias; 2 - Coloque quatro pilhas alcalinas comuns (não recarregáveis) de
tamanho AA. Obverse a polaridade (-/+); 3 - Feche a tampa do compartimento.

Funções do transmissor

Desliga o vídeo

Para frente

Sobe
Giro à
esq.

Configuração em MODO 2 (Padrão no Brasil)

Giro à
dir.
Desce

Para a
esq.

VISTA DE CIMA

Liga o vídeo
ou bate foto

Função FLIP
(“capotagem”)

Para a
dir.
Para trás

VISTA DE TRÁS

Chave Dual Rate
Pressione rapidamente
para baixo o stick da direira
para alterar a sensibilidade
dos comandos. Um som
“bip” forte indica mais
sensibilidade. O som “bip”
mais fraco indica menos
sensibilidade.

Liga/
Desliga

Botões de trimagem
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Instalação e operação do smartphone como tela FPV
• A câmera WIFI já vem instalada no modelo. Veja na
ilustração como reinstalá-la caso seja necessário removêla para reparos.
• Baixe e instale em seu smartphone o aplicativo NINE
EAGLES encontrado gratuitamente nas lojas eletrônicas
das marcas que usam os sistemas operacionais Android
ou iOS.
• Configure seu smartphone para manter esse aplicativo
sempre atualizado.
• Instale no transmissor o suporte para smartphone e nele
coloque seu aparelho.
• Coloque a bateria de bordo no modelo e ligue-o.
• Acesse a função WIFI e acrescente a rede Nine Eagles
que deverá estar disponível após ligar o modelo. Use o
código 1234567890.
ATENÇÃO! - Antes de voar, verifique se há excesso de
redes WIFI em operação na área. Isso pode afetar a
transmissão de sinais entre o modelo e o smartphone com
a possibilidade de interrupção ou no retardo da recepção.
Escolha outra área para voar caso sejam detetadas mais
de 15 redes com sinais fortes (mais de 70 dBm).
A área de voo não deve conter obtáculos que atrapalhem
os sinais entre o modelo e o smartphone. Caso você
perceba alguma dificuldade para controlar o modelo em
razão de obstáculos ou excesso de redes WIFI fortes,
pouse imediatamente e escolha outro lugar para voar.
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