
Упътване за употреба



Употреба на упътването

Легенда

Предупреждение Важно Съвет Препратка

Търсене по ключови думи

Търсете ключови думи като "батерия" или "инсталация", за да намерите темата. Ако използвате 
Adobe Acrobat Reader натиснете комбинацията от клавиши Ctrl+F за Windows базирани системи 
или Command+F за системи, работещи под операционна система Mac.

Ориентация сред темите

Вижте пълния списък с теми в съдържанието. Кликнете върху темата, за да стигнете до раздела, в 
който се намира тя.

Отпечатване на документ

Този документ е с висока резолюция.

Прочетете преди първия полет

Прочетете следните документи преди да полетите с TELLOTM: 
1.  Ръководство за употреба на Tello
2.  Кратко упътване за Tello
3.  Мерки за безопасност при употребата на Tello 

Препоръчваме Ви да изгледате всички видео уроци в официалния сайт на RYZE Tech
https://www. ryzerobotics.com/tello и да се запознаете с мерките за безопасност преди да полетите за 
първи път. Подгответе се за първия полет като прегледате краткото упътване на Tello, а по-детайлна 
информация ще получите след прочитане на това ръководство.

Изтегляне на приложението на Tello
Потърсете ключовата дума "Tello" в App Store или Google Play магазина, или сканирайте QR кода в 
долната дясна част на страницата, за да изтеглите последната версия на приложението. Приложението 
е съвместимо с операционни системи на Android v4.4 или по-нова версия или iOS  v9.0 или по-нова 
версия.
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Профил на продукта

Въведение

Tello е малък квадрокоптер, който разполага с позиционираща система и вградена камера. 
Използвайки своята позиционираща система и усъвършенстван полетен контролер, Tello може да лети 
на едно място и е подходящ за летене в закрити помещения. С вградените режими като "Bounce 
Mode", "8D Flips" и "EZ Shots" правят летенето с Tello изключително забавно. Камерата улавя 5 MP 
снимки и 720p видео предавано на живо заедно с приложението на Tello. Максималното полетно 
време е приблизително 13 минути*, а максималния обхват на полета е 100 м.

Защитата срещу неизправности позволява на Tello да кацне безопасно, дори и да загубите връзка, а 
предпазителите на пропелерите помагат за повишаване на безопасността.

1. Пропелери
2. Мотори
3. Индикатор за състоянието на дрона
4. Камера
5. Бутон за вкл. / изкл.
6. Антени
7. Позиционираща система
8. Батерия
9. Micro USB Порт
10.Предпазители за пролерите

1

2 

3 
4 

5 6

10

9

6

8
7

* Максималното полетно време е тествано при спокойно време, без наличие на вятър. Дронът лети при 
постоянна скорост 15 км/ч. Тази стойност се използва само за справка.
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Дрон

Tello включва полетен контролер, система за поточно видео, позиционираща система, задвижваща 
система и батерия. Вижте повече при схемата на дрона при раздела профил на продукта.

Полетни режими

Tello може да се контролира ръчно с помощта на виртуалните джойстици в приложението на Tello или 
чрез сгъваемо дистанционно управление. Има различни интелигентни режими на полет, с който Tello 
може автоматично да изпълнява маневри. В допълнение Tello има режим на полет, чрез който се връща 
обратно при определение обстоятелства.

Интелигентните полетни режими са описани подробно в раздела "Интелигентни полетни режими". 
Разделът за Индикатори следящи състоянието на дрона индикират относно режимът, в който се 
намира дрона.

Ръчно излитане с Tello

Tello има две скорости на полета, които може да изберете при ръчно излитане:

• Slow (основна): Максималният ъгъл на наклона е 9°, а максималната скорост на полета е 14,4 км/ч.
• Fast: Максималният ъгъл на наклона е 25°, а максималната скорост на полета е 28,8 км/ч.

Когато летите с Tello ръчно, дронът използва своята позиционираща система, за да се стабилизира 
автоматично. В случай, че условията не позволяват използване на позициониращата система, дронът 
автоматично променя режима на "Attitude Mode".

За да преминете от Slow към Fast скорост трябва да прочетете и да се съгласите с 
предупрежденията  и отказ от отговорност, които ще се покажат в приложението на Tello. 
Уверете се, че разбирате разликите между двете скорости на полета.

Може да намерите скоростта на полета в приложението на Tello при екрана за настройки.

Attitude режим:
Дронът автоматично преминава в режим Attitude (ATTI), когато позиционираща система не е 
достъпна. При тази ситуация, дронът не може да се позиционира и лесно се влияе от заобикалящата 
го среда. Атмосферните фактори (например: вятър), могат да доведат до хоризонтално преместване, 
което може да създаде опасност, особено когато се лети в затворени пространства. Когато дронът е в 
режим "ATTI" приземете възможно най-бързо дрона, за да избегнете опасностите.

Когато Tello е в режим "ATTI", индикаторът за състоянието на дрона започва да мига бавно в жълто
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Индикатори следящи състоянието на дрона

Индикаторите следящи състоянието на дрона Tello комуникират със състоянието на системата за 
управление на полета и батерията. Индикаторите се намират в предната част на дрона, както е 
показано на фигурата по-долу. За повече информация вижте таблицата по-долу относно състоянието 
на дрона посочено от индикаторите.

Статуси посочение от индикаторите за състоянието на дрона

Цвят Състояние Описание
Нормално

Редуващо се червено, 
зелено и жълто

Мига Включва се тест за 
самодиагностика

Зелено
Периодично мига по 

два пъти Позициониращата система е активна

Жълто Мига бавно
Позициониращата система не е 

достъпна. Дронът е в режим 
Attitude

Зареждане
Син Непрекъснато Зареждането е завършено
Син Мига бавно В процес на зареждане
Син Мига бързо Грешка при зареждане

Предупреждение
Жълт Мига бързо Сигналът с дистанционното е загубен

Червен Мига бавно Нисък заряд на батерията
Червен Мига бързо Критично нисък заряд на батерията
Червен Непрекъснато Критична грешка
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Позиционираща система

Позициониращата система помага на дрона да запази текущото си положение. С нея Tello може да се 

застои на едно място или да лети в закрити помещения и открити места без наличие на вятър. 

Основните компоненти на позициониращата система са камерата и 3D инфрачервен модул, който е 

разположен в долната част на дрона. 

Позиционираща 
система 

Използване на позициониращата система
Позициониращата система се активира автоматично, когато дронът е включен, без да се изискват 
допълнителни действия. Системата е активна само когато дронът е на височина от 0,3 м до 10 м и 
работи най-добре когато е на височина от 0,3 м до 6 м. Когато дронът е извън този диапазон, 
позициониращата система може да бъде засегната, затова е необходимо повишено внимание. 

• Позициониращата система се влияе от повърхността, около която преминава Tello. Дронът 
автоматично преминава в режим Attitude, когато позициониращата система не е активна. В 
режим Attitude дронът НЕ може да се позиционира. Управлявайте дрона Tello с голяма 
предпазливост, когато има вероятност той да навлезе в режим Attitude. Моля бъдете 
бдителни, когато летите при следните ситуации:
a. Летене с висока скорост на височина по-малка от 0,5 метра.
b.  Летене над едноцветни повърхности (напр. чисто черно, червено, зелено, жълто).
c. Летене над силно отражателни повърхности.
d. Летене над водни или прозрачни повърхности.
e. Летене над подвижни повърхности или обекти. 
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f. Летене на места, където светлината се променя често или рязко.
g. Летене на места, където цари пълен мрак (lux < 10) или е прекалено светло (lux > 100 000).
h. Летене над повърхности без ясни очертания или структура.
i. Летене над повърхности с често повтарящи се мотиви или части (напр. еднакви плочки).
j. Летене над малки и фини обекти (например клони на дървета и електропроводи).
k. Летене със скорост 18 км/ч на височина 1 м над земята.

• Позициониращата система може да не разпознае повърхности на земята при по-тъмни 
среди (<100 lux). НЕ спускайте дрона, в случай че в приложението на Tello има 
предупредителен прозорец, който показва че околната среда е твърде тъмна.

• Почиствайте редовно камерата и сензорите. Мръсотията и други остатъци могат да 
повлияят неблагоприятно на тяхната ефективност. 

Интелигентни полетни режими

Дронът Tello разполага със следните полетни режими - "Bounce режим", "8D Flips", "Throw & Go", "Up & 
Away" и "EZ Shots". За да използвате режима "Intelligent Flight" се уверете че нивото на батерията на 
дрона е над 50%, докоснете       в приложението на Tello и изберете полетния режим.

Bounce режим
При режим "Bounce" дронът автоматично лети нагоре и надолу между 0,5 м и 1,2 м височина при 
равна повърхност. В случай че открие обект под него (напр. ръката Ви), той увеличава 
надморската височина, след което продължава да лети по същият начин.

Използване на Bounce режим

1.

2.

Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите дрона. Стартирайте приложението 
на Tello и докоснете, за да излетите.

Натиснете       и изберете режим "Bounce". Прочетете информацията, която ще 
изскочи и изберете Start. Дронът ще започне да лети нагоре и надолу.

3. Протегнете ръка и поставете дланта си на 30 см или повече под дрона, като държите 
дланта си отворена. Дронът ще увеличи надморската височина и ще продължи да 
лети по същият начин.

4. Натиснете       в приложението на Tello, когато пожелаете да излезете от режима.

• Уверете се, че разполагате с достатъчно място, когато използвате режим "Bounce". Оставете 
радиус от най-малко 2 метра хоризонтално и най-малко 3 метра над дрона.

• Преди да използвате режим "Bounce" се уверете че индикаторът за състоянието на дрона 
периодично мига в зелено по два пъти, което означава че позициониращата система е активна.

• В режим "Bounce" се уверете че ръката Ви е протегната, а дланта е отворена. Не се 
опитвайте да хванете дрона. Разстоянието между дланта Ви и дрона трябва да бъде най-
малко 30 см.

• Внимавайте за потенциални препятствия от заобикалящата среда (пазете особено задната, 
лявата и дясната част на дрона) и не се колебайте да ги избегнете, за да избегнете инцидент.

• Бъдете готови да поемете контрол над дрона, когато натиснете бутона              в приложението 
на Tello за изход от режима.

• Бъдете предпазливи, когато летите в тъмни (<300 lux) или твърде светли (> 10 000 lux) среди.
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8D Flips режим

С режима "8D Flips" дронът автоматично се завърта в една от осем различни посоки.

Използване на 8D Flips

1.

2.

Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите дрона. Стартирайте приложението на Tello и 
докоснете      , за да излетите.
Натиснете      и изберете режим "8D Flips". Прочетете информацията, която ще изскочи и 
изберете Start. 

3. Прокарайте пръст в полето, показано в приложението. Дронът ще се обърне към посоката, която 
изберете

4. Натиснете           в приложението на Tello, когато пожелаете да излезете от режима. 

• Уверете се, че разполагате с достатъчно място, когато използвате режим "8D Flips". Оставете 
радиус от най-малко 2 метра хоризонтално и най-малко 3 метра над дрона.

• Преди да използвате режим "8D Flips" се уверете, че индикаторът за състоянието на дрона 
периодично мига в зелено по два пъти, което означава че позициониращата система е активна.

• При използвате на режим "8D Flips", разстоянието между Вас и дрона трябва да е най-малко 1 м. 
•

•

Внимавайте за потенциални препятствия от заобикалящата среда (пазете особено задната, 
лявата и дясната част на дрона) и не се колебайте да ги избегнете, за да избегнете инцидент. 

Бъдете готови да поемете контрол над дрона, когато натиснете бутона       в приложението на 
Tello за изход от режима.

• Бъдете предпазливи, когато летите в тъмни (<300 lux) или твърде светли (> 10 000 lux) среди.

Throw & Go режим

Режимът "Throw & Go" Ви позволява да пуснете дрона, като внимателно го хвърлите във въздуха.

Използване на Throw & Go

1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите дрона. 
2. Натиснете            и изберете режим "Throw & Go".  
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3.

4.

Поставете дрона в дланта си.

Прочетете информацията, която ще изскочи и натиснете          за Start. Пропелерите ще започнат 
да се въртят бавно. Леко хвърлете самолета нагоре и хоризонтално далеч от Вас, като го държите 
в хоризонтално положение, докато го хвърлите. Пропелерите ще започнат да се въртят по-бързо и 
дронът автоматично се задържи на място. Пропелерите ще спрат, ако не хвърлите дрона в 
рамките на 5 секунди след като започнат бавно да се въртят.

• Използвайте режима "Throw & Go" на открити пространства и се уверете, че пътят на дрона е 
чист (без хора, животни или препятствия).

• Режимът не може да се използва по време на полет.
• Бъдете внимателни, когато използвате "Throw & Go" и не забравяйте да държите пръстите си 

далеч от пропелерите, дори когато се въртят бавно.
• Дръжте дрона хоризонтално и леко го хвърлете нагоре и хоризонтално далеч от Вас. НЕ 

хвърляйте дрон под ъгъл по-голям от 20 градуса и НЕ обръщайте дрона, докато го хвърляте.
• Преди да използвате режим "Throw & Go" се уверете че индикаторът за състоянието на дрона 

периодично мига в зелено по два пъти, което означава че позициониращата система е 
активна.

• Внимавайте за потенциални препятствия от заобикалящата среда (пазете особено задната, 
лявата и дясната част на дрона) и не се колебайте да ги избегнете, за да избегнете инцидент.

• Бъдете предпазливи, когато летите в тъмни (<300 lux) или твърде светли (> 10 000 lux) среди.

EZ Shots режим

Използване на 360

В този режим дронът записва кратък видеоклип, докато се завърта на 360 градуса.

1.

2.

Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите дрона. Стартирайте приложението на Tello и 
докоснете         , за да излетите.
Натиснете            и изберете режим "360". Прочетете информацията, която ще изскочи и изберете 
Start. 

3. Дронът ще се завърти на 360 градуса и автоматично ще запише видеоклип. Натиснете бутона
за достъп до видеоклипа. 

4. Дронът ще излезе от режима, след като приключи записването. Натиснете бутона           , за да 
спрете режима, всеки път когато поискате. 

• Уверете се, че разполагате с достатъчно място, когато използвате режим "360". Оставете 
радиус около 0,5 м от всички страни на дрона.

• Преди да използвате режим "360" се уверете че индикаторът за състоянието на дрона 
периодично мига в зелено по два пъти, което означава че позициониращата система е активна.

• Внимавайте за потенциални препятствия от заобикалящата среда (пазете особено задната, 
лявата и дясната част на дрона) и не се колебайте да ги избегнете, за да избегнете инцидент.

• Бъдете готови да поемете контрол над дрона, когато натиснете бутона          в приложението на 
Tello за изход от режима.

• Бъдете предпазливи, когато летите в тъмни (<300 lux) или твърде светли (> 10 000 lux) среди. 



TELLO 

2018 STORE.DJI.BG   11

Използване на Circle

С режима "Circle" дрона записва кратък видеоклип, докато се върти в кръг.

1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите дрона. Стартирайте приложението на Tello и 
докоснете           , за да излетите.

2. Натиснете         и изберете режим "Circle". Прочетете информацията, която ще изскочи и изберете 
Start. 

3. Дронът ще се завърти в кръг около една точка, на разстояние приблизително 2 м и ще запише 
видеоклип.

4. Дронът ще излезе от режима, след като приключи записването. Натиснете бутона           , за да 
спрете режима, всеки път когато поискате. 

• Уверете се, че разполагате с достатъчно място, когато използвате режим "Circle". Оставете 
радиус от най-малко 3 м околко избраната точката, най-малко 2 м от предната част на дрона и 
поне 3 м под дрона.

• Преди да използвате режим "Circle" се уверете че индикаторът за състоянието на дрона 
периодично мига в зелено по два пъти, което означава че позициониращата система е активна.

• Внимавайте за потенциални препятствия от заобикалящата среда (пазете особено задната, 
лявата и дясната част на дрона) и не се колебайте да ги избегнете, за да избегнете инцидент.

• Бъдете готови да поемете контрол над дрона, когато натиснете бутона          в приложението на 
Tello за изход от режима.

• Бъдете предпазливи, когато летите в тъмни (<300 lux) или твърде светли (> 10 000 lux) среди. 

Използване на Up & Away

С режима "Up & Away" дрона записва кратък видеоклип, докато лети нагоре и назад.

1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите дрона. Стартирайте приложението на Tello и 
докоснете         , за да излетите.

2. Натиснете         и изберете режим "Up & Away". Прочетете информацията, която ще изскочи и изберете 
Start. 

3. Дронът ще запише кратък видеоклип докато лети нагоре и назад.
4. Дронът ще излезе от режима, след като приключи записването. Натиснете бутона         , за да спрете 

режима, всеки път когато поискате. 
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• Уверете се, че разполагате с достатъчно място, когато използвате режим "Up & Away". Оставете 
радиус от поне 6 м зад дрона и поне 1 м над дрона.

• Преди да използвате режим "Up & Away" се уверете че индикаторът за състоянието на дрона 
периодично мига в зелено по два пъти, което означава че позициониращата система е активна.

• Внимавайте за потенциални препятствия от заобикалящата среда (пазете особено задната, 
лявата и дясната част на дрона) и не се колебайте да ги избегнете, за да избегнете инцидент.

• Бъдете готови да поемете контрол над дрона, когато натиснете бутона          в приложението на 
Tello за изход от режима.

• Бъдете предпазливи, когато летите в тъмни (<300 lux) или твърде светли (> 10 000 lux) среди. 

Пропелери

Tello използва модел 3044 пропелери, които са създадени за въртене в противоположни посоки. 
Наличието или отсъствието на маркировки върху пропелерите показва кой вид са и съответно на кои 
мотори трябва да бъдат монтирани.

Монтиране на пропелери:
Монтирайте маркираните пропелери към моторите на маркираните крачета. А немаркираните 

пропелери към моторите на немаркираните крачета.

По време на монтаж се уверете, че разстоянието  между дъното на пропелера и мотора не е по-голямо 

от необходимото за поставяне на инструмента за премахване на пропелерите.
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Демонтиране на пропелерите
Поставете инструмента за премахване на пропелерите между дъното на пропелера и мотора. 

Уверете се, че държите мотора, докато сваляте пропелерите.

• Винаги използвайте инструмента за сваляне на пропелерите, когато премахвате пропелерите. 
Не сваляйте пропелерите ръчно, тъй-като това може да повреди двигателите и да Ви наранят.

• Използвайте само оригинални пропелери.
• Уверете се, че пропелерите и моторите са затегнати добре преди всеки полет.
• Уверете се, че пропелерите са в добро състояние преди всеки полет. НЕ използвайте стари, 

надраскани или счупени пропелери.

Предпазители за пропелерите

Предпазителите за пропелерите на Tello се използват за намаляване на риск от нараняване или 
повреда в случай на случаен сблъсък с предмети, хора или животни.

Монтиране на предпазители за пропелерите
Монтирайте предпазителите за пропелери към крачетата за кацене, които се намират под мотора. 
Натиснете всеки предпазител навътре, докато не чуете щракване, което ще обвие крачето за кацане и 
ще го захване здраво.
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Демонтиране на предпазителите за пропелери
За да премахнете предпазителите за пропелери, просто поставете палеца и показалеца си, както е 
показано на фигурата по-долу. С палеца леко и внимателно натиснете крайната част на предпазителя 
за пропелерите и бавно го издърпайте назад.

НЕ използвайте силен натиск при сваляне на предпазителите за пропелерите, тъй-като това 
може да повреди раменете на дрона и да Ви нарани.

Батерия

Батерията на Tello е с капацитет 1100 mAh и напрежение 3,8 V със защита при зареждане/разреждане.

Заредете напълно батерията преди всеки полет.

Функции на батерията:

1. Защита от презареждане / пренапрежение: Батерията спира зареждане, в случай че бъде открит 
прекомерен ток / напрежение.

2. Защита от изтощаване: за да се предотврати вредата от изтощаване, зареждането автоматично спира.
3. Защита от късо съединение: автоматично прекъсва захранването при откриването на късо съединение. 

Направете справка с наръчника за безопасна работа с батерията на Tello преди употреба. 
Потребителите поемат пълната отговорност при експлоатацията на продукта.

Поставяне на батерията

Поставете батерията както е показано на схемата, уверете се че е монтирана здраво.

За да извадите батерията, просто я издърпайте от дрона.

14  2018 STORE.DJI.BG
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Зареждане на батерията
За да заредите батерията, просто свържете micro USB порта на дрона към USB адаптер (не е 

осигурен), като използвате стандартен micro USB кабел.

Време за зареждане: Прибл. 1 час и 30 минути.

Индикаторът следящ състоянието на дрона мига бавно със син цвят по време на зареждане. Батерията 
е напълно заредена, когато индикаторът следящ състоянието на дрона започне да свети непрекъснато 
със син цвят. Извадете USB адаптера след зареждане на батерията.

• Винаги използвайте сертифициран USB адаптер FCC / CE (в зависимост от 
местоположението Ви) с напрежение от 5 V и ток на зареждане 1,5 A или по-висок.

• Уверете се, че дронът е изключен преди зареждане. Не може да бъде зареден, когато е 
включен.

• НЕ зареждайте батерията веднага след полет, тъй като температурата може да е твърде 
висока. Заредете батерията едва след като изстине до стайна температура.

• Зареждайте батерията в температурен диапазон от 5 градуса до 45 градуса. Идеалният 
температуре диапазон за зареждане е от 22 градуса до 28 градуса. 

Преди да заредите батерията, тя трябва да бъде разредена до 30% или по-ниско. За да 
разредите батерията по-бързо, полетете с дрона Tello.

Проверка на нивото на батерията
Натиснете веднъж бутона за вкл./изкл., за да включите дрона. Стартирайте приложението на Tello и 

проверете нивото на батерията в приложението.

Камера

Камерата на Tello улавя 5 - мегапикселови снимки и 720p видеоклипове. Електронната стабилизация на 
изображението дава възможност за постоянно заснемане на ясни изображения. Снимките и 
видеоклиповете могат да бъдат разгледани в приложението на Tello, като се копират в папка на Вашето 
мобилно устройство.
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Приложението на Tello

Използвайте приложението на Tello, за да контролирате функциите на камерата и други функции на 
дрона. Приложението се използва за конфигуриране на Вашия дрон, да разглеждате снимки и 
видеоклипове направени от Вас и да ги копирате в папка на Вашето мобилно устройство.

Camera View

3m/s 3m60% 3m/s 3mS HH

1. Auto Takeoff/Landing

Натиснете бутона        за автоматично излитане. Натиснете бутона        за автоматично кацане.

Има два режима за автоматично кацане: Land или PalmLand (Hand Landing). При натискане на бутона 
Land, дронът автоматично се приземява на земята. За да използвате PalmLand, просто поставете 
дланта си под дрона и тогава натиснете бутона, за да потвърдите и той ще кацне във Вашата ръка.

Винаги приземявайте дрона на прави и плоски повърхности. НЕ приземявайте дрона 
върху вода, трева или пясък. Когато използвате PalmLand, се уверете че дланта Ви е точно 
под дрона и я дръжте отворена.

2. Интелигентни режими на полет
Натиснете бутона        , за да изберете интелигентни полетни режими

3. Настройки
Натиснете бутона       , за да влезете в екрана с настройки. Може да настройвате скоростта на 
полета, VR настройките, настройките на джойстика за Bluetooth и Wi-Fi настройките.
Tello няма фабрично зададена Wi-Fi парола. Можете да зададете парола, както и да промените SSID 
на WiFi. (За да нулирате паролата и SSID до фабричните настройки, включете летателния апарат, 
след което натиснете и задръжте бутона на захранването за 5 секунди. Tello ще се рестартира 
автоматично.) 

Свързване с дрона Tello
Активирайте Wi-Fi на мобилното си устройство и след това изберете мрежата TELLO-XXXXXX. 
Връзката е установена, след като на екрана на мобилното устройство започне предаване на живо
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При избор на "More" ще се конфигурира ръководството за начинаещи, качеството на снимките, 
предупреждения за ниска батерия и настройки на джойстика. Натиснете бутона       , за да 
калибрирате IMU или центъра на тежестта, или да видите версията на фърмуера на дрона.

4. Ниво на батерията
            60% Показва текущото ниво на батерията.
5. Wi-Fi връзка

Показва състоянието на Wi-Fi връзката.

6. Bluetooth връзка
             Показва състоянието на Bluetooth връзката.

7. Скорост на полета
        Показва скоростта на полета.

8. Височина на летене
        Показва височината, на която се намира дрона.

9. Възпроизвеждане

             Показва снимките и видеоклиповете веднага след възпроизвеждането им.  

10.Превключване между снимки и видео 

11. Бутон за снимане / запис

           Натиснете бутон         /        ,за да заснемете снимка / видео.

12. Виртуален джойстик
            Виртуалния джойстик се използва за контрол на дрона. Има два режима (Mode 1 и Mode 2). 
По подразбиране е зададен Mode 2. 

Контрол на дрона

Виртуалните джойстици се използват за управление на дрона, движение напред и назад, височина, 
движение наляво и надясно (завъртане) и ориентация. Функцията, която изпълнява джойстика се 
определя от режимите. Има два режима: Mode 1 и Mode 2. По подразбиране е зададен Mode 2.

При използване на един от двата режима, дронът Tello се задържа на постоянна ориентация, когато 
двата виртуални джойстика са центрирани. Натискането на виртуалния джойстик далеч от централната 
позиция изпълнява дадените функции, показани на следващата страница.

3m/s 

3m

Превключване между режимите запис на снимки и видеоклипове. 
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Mode 2

Ляв Десен
Нагоре

Надолу

Напред

Назад

Ляво ДясноЗавива наляво и надясно

Mode 1

Ляв ДесенНапред

Назад

Нагоре

Надолу

Ляво Дясно Завива наляво и надясно
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Фигурите по-долу обясняват използването на всеки виртуален джойстик, като се използва Mode 2

Виртуални джойстици (Mode 2) Бележки

Ляв
Преместването на левия джойстик надолу и нагоре променя 
издигането на дрона. Плъзнете джойстика нагоре, за изкачване и 
надолу - за спускане. Колкото по-далеч движите пръста си от 
центъра, толкова по-бързо ще променя височина дрона. Винаги 
плъзгайте внимателно джойстика, за да избегнете рязката и 
неочаквана промяна на височината.

Ляв

Преместването на левия джойстик наляво или надясно 
управлява завъртането на дрона. Плъзнете джойстика наляво, за 
да завъртите дрона обратно на часовниковата стрелка, а 
надясно, за да го завъртите по часовниковата стрелка. Винаги 
плъзгайте внимателно джойстика, за да избегнете рязко завъртане 
на дрона.

Десен Преместването на десния джойстик надолу и нагоре променя хода 
напред / назад на дрона. Плъзнете джойстика нагоре за летене напред и 
надолу за летене назад. Винаги плъзгайте внимателно джойстика, за да 
избегнете рязко преместване напред или назад.

Десен Местейки десния джойстик наляво и надясно управлявате наклона на 
коптера вляво и дясно. Плъзнете го наляво за летене вляво, надясно за 
летене вдясно. Винаги плъзгайте внимателно джойстика, за да избегнете 
рязко преместване.

• Районите извън белия кръг също отговарят на контролни команди.
• Дронът tello е съвместил с дистанционно управление Gamesir и дистанционни 

управления сертифицирани от Apple MFi. Когато използвате дистанционно 
управление, виртуалните джойстици ще бъдат деактивирани. 
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Полет

Уверете се, че при всеки полет ще бъдете на закрито или на открито място без наличие на вятър. 
Полетната височина е ограничена до 10 м, a максималният обхват на полета е ограничен до 100 м. При 
първо използване на дрона, направете тестови полет. Вижте секцията "Тестов полет" по-долу.

1. НЕ използвайте дрона при неблагоприятни атмосферни условия като дъжд, сняг, мъгла, вятър, 
смог, градушка, мълния, торнадо или урагани.

2. Летете на места, където може да задържите дрона на най-малко 10 м височина, далеч от хора, 
животни, сгради, дървета и водни басейни.

3. НЕ летете с дрона по маршрут с рязка промяна в нивото на земята (например: вътрешна и външна 
страна на сграда). В противен случай позициониращата система може да бъде нарушена и това да 
окаже влияние върху безопасността на дрона.

4. Ефективността на дрона и батерията зависят от факторите на околната среда като плътност на 
въздуха и температура. Бъдете внимателни, когато летите с надморска височина над 1000 м над 
морското равнище, тъй-като работата на батерията може да бъде намалена.

5. НЕ използвайте дрона в близост до авария, пожар, експлозия, наводнение, цунами, лавина, 
свлачище, прах или пясъчна буря.

6. За да избегнете смущения между дрона и Вашето устройство, изключете всички останали безжични 
връзки, докато летите.

7. НЕ летете в зони, при които може да възникне магнитно или радио смущение, например: Горещи Wi-
Fi точки, рутери, Bluetooth устройства, зони с високо напрежение, мобилни станции или кули за 
излъчване. Тези зони могат да нарушат комуникацията между дрона и дистанционното управление, 
като повлияят на ориентацията на полета и точността на местоположението, и да доведат до загуба на 
контрол. 

1. Поставете дрона на равна повърхност, като индикаторите на батерията са насочени към Вас.
2. Включете дрона.
3. Стартирайте приложението на Tello и изгледа на камерата.
4. Използвайте автоматичното излитане (Auto Takeoff).
5. Използвайте виртуалните джойстици, за да контролирате дрона.
6. Използвайте автоматичното кацане (Auto Landing) 
7. Изключете дрона. 

При първото политане с дрона, направете тестов полет.

Съответствие с регулациите
За да избегнете сериозни наранявания и материални щети, спазвайте местните закони и разпоредби по 
време на полет. За подробности може да се обърнете към Указанията за отказ от отговорност и 
безопасност в приложението на Tello.

Тестов полет

Изисквания за полетна среда



Обновяване на фърмуера 
Когато свържете дрона с приложението на Tello ще бъдете уведомени, ако е налице актуализация на 
фърмуера. За да започне актуализацията, свържете мобилното устройство с интернет и следвайте 
инструкциите на екрана.

• Актуализацията на фърмуера продължава около 5 минути.
• Преди да извършите актуализацията се уверете, че батерията има поне 50% заряд. 

Съдържанието на това упътване е обект на промяна

Изтеглете последната версия от
http://www.ryzerobotics.com

Ако имате въпроси относно този докумет, моля свържете се с екипа на 
STORE.DJI.BG на имейл адрес: sales@dji.bg

TELLO е търговска марка, собственост на RYZE.

2018 STORE.DJI.BG
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