
DROMIDA KODO (DIDE0005)
Instrukcja obsługi minidrona

SKŁAD ZESTAWU:

NADAJNIK:

Możesz ustawić 3 poziomy czułości nadajnika. Aby tego dokonać, przyciskaj lewy drążek 
(będzie słychać charakterystyczne kliknięcie). Aby ustawić najniższą czułość, wciśnij drążek 
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jeden raz, podwójne wciśnięcie drążka zmieni czułość na średnią, natomiast trzy wciśnięcia 
to ustawienie maksymalnej czułości modelu na sterowanie nadajnikiem.

Wybór trybu MODE nadajnika (gaz w lewym lub w prawym drążku):

ŁADOWANIE AKUMULATORA:

WYMIANA BATERII NADAJNIKA:
Aby wymienić baterię w nadajniku, odkręć śrubkę zabezpieczającą pokrywę, zdejmij pokrywę
i wymień baterie. Nadajnik zasilany jest dwoma bateriami typu AAA.
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MONTAŻ OCHRANIACZY ŚMIGIEŁ:

PRZYGOTOWANIE DO LOTU:
Quadkopter KODO wyposażony jest w system bezpiecznego startu. Oznacza to, że silnik nie 
uruchomi się do czasu, aż dron połączy się z nadajnikiem.

1. Przesuń drążek gazu do dołu (w najniższą pozycję), a następnie włącz nadajnik 
(domyślnie ustawiony jest tryb MODE 2 na nadajniku).

2. Ustaw KODO na płaskiej powierzchni, a następnie podłącz do niego akumulator. Nie 
dotykaj modelu do czasu aż nie usłyszysz dwóch pisków, dioda LED musi przestać 
mrugać.

3. Przesuń drążek gazu do góry (w najwyższą pozycję). Usłyszysz pojedynczy pisk.
4. Przesuń jeszcze raz drążek gazu do dołu (w najniższą pozycję). Nadajnik zasygnalizuje 

pojedynczym piskiem gotowość do zabawy.

WAŻNE: Po zakończeniu zabawy, niezwłocznie odłącz akumulator.
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WSKAŹNIK NISKIEGO POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA:
Dioda LED na modelu zacznie mrugać kiedy poziom naładowania akumulatora będzie niski. 
Postaraj się niezwłocznie wylądować, aby uniknąć upadku drona z dużej wysokości. Zawsze 
odłączaj akumulator po zakończeniu zabawy. Bateria powinna być częściowo naładowana w 
przypadku długiego przechowywania modelu.

KAMERA:
Odłącz akumulator od drona przed każdym wyjęciem lub włożeniem karty pamięci do 
kamery. Kiedy KODO jest zbindowany z nadajnikiem, a karta pamięci jest poprawnie 
zainstalowana, niebieska dioda LED nad kamerą będzie świecić światłem ciągłym. Czerwona 
dioda LED świecąca obok niebieskiej diody wskazuje na niepoprawne zainstalowaną kartę 
pamięci lub brak karty pamięci.

Aby rozpocząć nagrywanie filmu, wciśnij  na nadajniku przycisk oznaczony literą „V”. O 
nagrywaniu będzie świadczyła czerwona mrugająca dioda zlokalizowana na kamerze nad 
kartą pamięci. Aby zakończyć nagrywanie, ponownie wciśnij przycisk oznaczony literą „V”. 
Jeśli akumulator podczas nagrywania zostanie odłączony bądź rozładuje się, plik wideo nie 
zostanie zapisany.
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Aby zrobić zdjęcie, wciśnij przycisk na nadajniku oznaczony literą „P”. Czerwona dioda LED 
zlokalizowana na kamerze mrugnie czerwonym światłe informując o zapisaniu zdjęcia na 
karcie pamięci. Kamera nie zrobi zdjęcia podczas nagrywania filmu.

WYMIANA SILNIKA:
Sam proces wymiany silnika nie jest trudną czynnością ale niezbędna do tego celu okaże się 
lutownica aby odlutować i przylutować kable.

1. Odłącz śmigło od silnika.
2. Usuń dolną pokrywę silnika od mocowania silnika.
3. Trzymając ramię mocujące silnika, wciśnij silnik do momentu poluzowania zacisków. 

Silnik da się wówczas łatwo zdemontować.
4. Odlutuj przewody z ramy i wyjmij silnik z mocowania.
5. Upewnij się, że nowy silnik ma przewody tego samego koloru co poprzedni silnik.
6. Umieść nowy silnik w mocowaniu dociskając aż ramie mocujące wróci do swojej 

pozycji.
7. Przylutuj przewody do ramy. Przewody po prawej stronie ramy zawsze powinny mieć 

kolor biały albo niebieski.
8. Załóż osłonę silnika oraz jeśli to konieczne, wymień śmigło.

WYMIANA ŚMIGIEŁ:
UWAGA: Śmigła muszą być zainstalowane jak pokazano na rysunku:
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:
PROBLEM: Quadrokopter nie reaguje na polecenia nadajnika.
ROZWIĄZANIE: Wyłącz nadajnik i odłącz akumulator od quadkoptera. Podłącz akumulator z 
powrotem i włącz radio. Upewnij się, że akumulator jest naładowany.
P: Czerwona dioda LED mruga po zbindowaniu.
R: Wymień baterie AAA w nadajniku.
P: Dron nie utrzymuje poziomu.
R: Umieść dron na płaskiej powierzchni i zrestartuj model odłączając i podłączając 
akumulator. Sprawdź, czy śmigła nie są uszkodzone.
P: Nie można wykonać flipa, mimo że model lata.
R: Poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski. Naładuj akumulator.
P: Model nie wznosi się.
R: Upewnij się, że śmigła są poprawnie zamontowane. Sprawdź poziom naładowania 
akumulatora. Sprawdź, czy śmigła nie są uszkodzone.
P: Dron wpada w wibracje.
R: Sprawdź, czy kabinka, płyta podłogowa, silniki albo śmigła nie są uszkodzone.

CZĘŚCI ZAMIENNE:
DIDE1500 – górna osłona (czarno/żółta)
DIDE1501 – łoże akumulatora
DIDE1502 – zestaw śmigieł (2 białe/2 czarne)
DIDE1503 – osłona śmigieł (4 sztuki)
DIDE1504 – dolna osłona
DIDE1505 – mocowanie silnika (4 sztuki)
DIDE1506 – osłona silnika (4 sztuki)
DIDE1508 – silnik CW L/F R/R (2 sztuki)
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DIDE1509 – silnik CCW R/F L/R (2 sztuki)
DIDE1510 – zestaw śrub
DIDM1500 – płyta sterująca
DIDZ1500 – kamera
DIDE1511 – ładowarka USB 3.7V LiPo
DIDE1512 – nadajnikiem
DIDZ1501 – czytnik kart micro SD
DIDE1507 – akumulator LiPo 3.7V 390mAh

Niniejszym,  firma  DROMIDA,  A  HOBBICO  COMPANY  oświadcza,  że  produkt  DIDE0005  jest  zgodny
z  zasadniczymi  wymaganiami  oraz  innymi  stosownymi  postanowieniami  dyrektywy  1999/5/WE.  Pełny  tekst  Deklaracji
zgodności  znajduje  się  do  wglądu  w  siedzibie  firmy  dystrybutora,  pod  adresem  VENE  POINT,
ul. Lwowska 146A, 22-300 Krasnystaw.

DYSTRYBUTOR:
VENE POINT
ul. Lwowska 146A
22-300 Krasnystaw
564-164-17-93
060440175

www.GIMMIK.PL, tel. +48 661 405 969, +48 698 135 093 , e-mail: sklep@gimmik.pl
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