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KROK 3) Podnieś kadłub TYPHOONA H pionowo, trzymając go równo w poziomie. Kiedy diody LED na dwóch 
silnikach zaczną mrugać na niebiesko i zielono jak pokazano na rysunku, obróć drona do góry w kierunku 
wskazywanym przez  czerwoną strzałkę powyżej, aż obie diody zgasną.
KROK 4) Kiedy diody LED na kolejnych dwóch silnikach zaczną mrugać na czerwono i biało, obróć drona o 600

w lewo, a potem do góry, zgodnie z czerwoną strzałką powyżej, aż obie diody zgasną.
KROK 5) Kiedy diody LED na kolejnych dwóch silnikach zaczną mrugać na czerwono i biało, ponownie obróć

  drona o 600 w lewo, a potem do góry, zgodnie z czerwon ą strzałką powyżej, aż obie diody zgasną.
KROK 6) Kiedy diody LED na kolejnych dwóch silnikach zaczną świecić na zielono i niebiesko, ponownie obróć
drona w lewo o 600, a potem do przodu, zgodnie z czerwoną strzałą powyżej, aż obie diody przestaną świecić. 
KROK 7) Kiedy diody LED na kolejnych dwóch silnikach zaczną mrugać na czerwono i biało, ponownie obróć
drona o 600 w lewo, a potem do góry, zgodnie z czerwoną strzałką powyżej, aż obie diody zgasną.
KROK 8) Kiedy diody LED na kolejnych dwóch silnikach zaczną mrugać na czerwono i biało, ponownie obróć
drona o 600 w lewo, a potem do góry, zgodnie z czerwoną strzałką powyżej, aż obie diody zgasną.

UWAGA: Nie kalibruj kompasu na parkingach, w pobiżu budynków lub dróg z metalowym rdzeniem. Aby osiągnąć najlepszą 
skuteczność,  kalibruj TYPHOONA H na otwartej przestrzeni, z dala od linii energetycznych i innychmetalowych struktur lub 
betonowych  budynków.
UWAGA: Upewnij się, że w czasie wykonywania kalibracji do TYPHOONA H  znajdujesz się przynajmniej 3,5 metra od najbliższego 
telefonu komórowego i innych elektronicznych urządzeń.

KROK 1) Uruchom Stację Naziemną ST 16, 
a następnie drona. Upewnij się, że są 
poprawnie połączone (jeśli tak nie jest, dane 
telemetryczne nie zostaną wyświetlone na 
ekranie).

KROK 2) Naciśnij ikonę GPS 
CALLIBRATION na ekranie 
ST16 i wybierz COMPASS. GPS    

CALIBRATION

Jeśli kalibracja przebiegła pomyślnie,
wskaźnik LED zapali się na zielono, a 
kontroler lotu zrestartuje się. Zostanie to 
zasygnalizowane tym samym
sygnałem dźwiękowym, który słyszysz po
włączeniu urządzenia.
WAŻNA UWAGA: Jeśli kalibracja nie 
powiodła się, wskaźnik statusu LED zapali
się na czerwono i należy powtórzyć proces 
kalibracji. Jeśli ustawienie kalibracji w 
dalszym ciągu będzie nie możliwe, problem 
tkwi w miejscu kalibrowania albo kompas 
jest wadliwy. W takim wypadku, 
skontaktuj się z biurem obsługi klienta 
Yuneec.
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