HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Biztonsággal, kezeléssel, elrendezéssel, újrahasznosítással és szabályozással kapcsolatos információk a Drone n Base-röl. Olvasson el
minden biztonsági információt és használati utasítást mielött a Drone n Base-t használná a sérülések és károk elkerülése érdekében. A
DRONE N BASE HASZNÁLATA ELÖTT FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG A KÉZIKÖNYVET.
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
A Drone n Base egy beltéri, egy vagy többszemélyes drón játék platform.
14 éven aluliak számára nem ajánlott a Drone n Base használata. Ajánlott használni az ütközöket mivel a propellerek sérülést okozhatnak
vagy kárt okozhatnak a bútorokban és egyéb tárgyakban. Mielött a drónhoz nyúlna gyözödjön meg róla, hogy a motorok ki vannak
kapcsolva és a propellerek nem forognak. A Drone n Base egy olyan játék mely beltéri repülésre lett tervezve, ami azt jelenti, hogy
törvényileg megfelel a légi közlekedési szabályoknak, azonban azt javasoljuk, hogy repülés elött ellenörizze az országában hatályos
repülési szabályokat a saját biztonsága érdekében. A Drone n Base egy elektronikus játék, kerülje a drón vízzel vagy más folyadékokkal való
érintkezését és ne tegye ki közvetlen napfénynek.
KEZDÉS ELÖTT
Olvassa el az összes biztonsági és müködtetési utasítást mielött használná a Drone n Base-t.
Tartsa meg a biztonsági és müködtetési utasítást a jövöbeli használat érdekében.
Olvassa el a gyors üzembe helyezési útmutatót mielött elkezdené használni a Drone n Base-t.
Kövesse az összes kezelési és használati utasítást.
Ne próbálja meg az akkumulátort fordítva behelyezni a drónba mivel ez az akkumulátorfoglalat rongálódásához vezethet. Az akkumulátor
helyzetét illusztráló címke a drón alján található.
Tájékozódjon a Drone n Base minden, nem rutin szerü karbantartásával kapcsolatban.
Használja a propeller védöket repülés során a saját és környezete védelme érdekében.
Nem megfelelö müködés során a drón sérülést vagy kárt okozhat környezetében.
A rendszert beltéri repüléshez fejlesztették ki így a Drone n Base nem müködik megfelelöen szabadtéren.
Az Anima Technika s.r.o. nem vállal felelösséget a Drone n Base helytelen használatából eredö károkért vagy veszteségekért.
A Drone n Base csak hobbi felhasználásra alkalmas.
SEIZURE, BLACKOUTS AND EYESTRAIN
A small percentage of people may be susceptible to blackouts or seizures (even if they have never had one before) when exposed to
flashing lights or light patterns such as when playing games or watching video. If you have experienced seizures or blackouts or have a
family history of such occurrences, you should consult a physician before playing Drone n Base. Discontinue use of Drone n Base and your
smart device controller and consult a physician if you experience headaches, blackouts, seizures, convulsion, eye or muscle twitching, loss
of awareness, involuntary movement, or disorientation. To reduce risk of headaches, blackouts, seizures, and eyestrain, avoid prolonged
use, hold your smart device controller some distance from your eyes, use Drone n Base in a well-lit room, and take frequent breaks.
ISMÉTLÖDÖ TEVÉKENYSÉGBÖL ADÓDÓ SÉRÜLÉS
Ha olyan ismétlödö tevékenységet folytat mint például az okos eszközén történö játék, alkalmanként kellemetlen érzést tapasztalhat a
kezében, karjában, vállaiban, nyakában vagy a teste más pontjain. Kerülje a túlzott játékot. Ha gyerekek használják az eszközt javasolt a
szülöi felügyelet a helyes használat érdekében. Használat közben tartson szünetet, ha játék közben vagy után nem érzi jól magát hagyja
abba a tevékenységet és keresse fel orvosát.
FIGYELEM: Fulladás veszély
A Drone n Base kis méretü alkatrészeket tartalmaz mely fulladást okozhat a gyerekeknél és a kisebb méretü állatoknál. Tartsa nehezen
hozzáférhetö helyen a Drone n Base-t a gyerekektöl és házi kedvencétöl.
HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS
Soha:
Ne rongálja meg, ne dobálja, ne ejtse le, ne lyukassza ki, ne rugdossa és ne lépjen rá a Drone n Base-re mivel az károsíthatja a terméket és
befolyásolhatja a biztonságos müködését. Soha ne repüljön közel emberekhez és állatokhoz, ne érintse meg a forgó propellereket.
Ne változtasson és ne módosítson a terméken mivel az veszélyessé vagy nem müködövé teheti.
Nem engedélyezett a Drone n Base használata veszélyes, kockázatosin dangerous, hazardous or public areas (high voltage power lines,
train stations, airports, trains). Check whether use of Drone n Base is permitted before using it in public areas or public transport.
Mindig:
Vegye ki az akkumulátorokat a Drone n Base-böl ha nem használja azt.
Mindig a propeller védökkel használja az eszközt a saját és környezete védelme érdekében.
Mindig tartsa szem elött az eszközt repülés közben, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket és károkozásokat.
Mindig bizonyosodjon meg róla, hogy senki nem tartózkodik a Drone n Base 1 méteres körzetében és mindig tartson az eszközzel egy
biztonságos távolságot az emberektöl, állatoktól és tárgyaktól.
Rendszeresen ellenörizze és vizsgálja át a drónt az esetleges veszélyforrások észrevétele érdekében, mint például a repedt, sérült vagy
törött alkatrészek, különösen a forgó alkatrészeknél mint a motorok és a propellerek. Ha sérülést vesz észre a drónon azt ne használja addig
míg javításra nem került az adott alkatrész.
Mindig viseljen védöszemüveget a szemei védelme érdekében.
Tartsa távol saját és mások testétöl és fejétöl a propellereket amikor az akkumulátorok csatlakoztatva vannak.

BEÁLLÍTÁS
Azt ajánljuk, hogy kalibrálja be a drónt az elsö repülés elött, ütközés után vagy akkor, ha a drón nehezen irányíthatóvá válik. A kalibrálás
nagy szerepet játszik a drón stabilitásában.
1.
2.
3.
4.

Nyissa meg a BEÁLLÍTÁSOK menüpontot a kezdöképernyö jobb sarkában.
Tegye a drónt egy sima, vízszintes felületre.
Nyomja meg a KALIBRÁLÁS gombot.
Ne mozgassa a drónt 3 másodpercig.

A DRÓN IRÁNYÍTÁSA
A DRÓN VÉSZ LEÁLLÍTÁSA
Ha veszélyes helyzetbe kerül a drónnal azonnal leállíthatja azt az okos telefonja megrázásával vagy a stop gomb megnyomásával, ekkor az
összes motor leáll és a drón leesik.
A DRÓN IRÁNYVÁLTÁSÁNAK KEZELÉSE
A drón repülési irányát az okostelefon vagy tablet döntésével változtathatjuk.
Döntse elöre az okostelefonját vagy tabletjét és a drón elöre fog menni.
Döntse balra az okostelefonját vagy tabletjét és a drón balra fog menni.
Döntse jobbra az okostelefonját vagy tabletjét és a drón jobbra fog menni.
Döntse hátra az okostelefonját vagy tabletjét és a drón hátra fog menni.
Használat elött tegye a drónt egy sima felületre úgy, hogy a drón hátulja Ön felé nézzen. Be is állíthatja a drón kiindulási helyzetét a joystick
mellett lévö csúszka segítségével. Koppintson a "könyv" ikonra a Drone n Base alkalmazás kezdöképernyöjén még több információért.
FIGYELEM: Ha a drón hátsó része nem Ön felé néz (és nem állított a drón kezdö helyzetén), akkor nem fogja tudni megfelelöen
irányítani a drónt.
AUTOMATIKUS MAGASSÁG MÓD
FIGYELEM: A rendszer kemény felületet igényel a megfelelö müködés érdekében. Puha felületen, mint például kárpiton, füvön,
ágyon a drón instabil.
Ebben a módban a drón ultrasonic szonár és barométer rendszert használ a talajtól mért magasság kiszámításához. A felhasználó a
joystickkal irányíthatja a magasságot.
1. Felszálláshoz nyomja meg a képernyö alján található gombot.
2. A drón automatikusan 1 méter magasságra száll fel.
3. A drón emelkedéséhez használja a joystickot.
Húzza fel- A drón emelkedik.
Húzza le - A drón süllyed.
Húzza balra - A drón balra forog.
Húzza jobbra- A drón jobbra forog.
4. Nyomja meg újra a képernyö alján található gombot a leszálláshoz.
MANUÁLIS MAGASSÁG MÓD
FIGYELEM: Ez egy haladó mód mely több gyakorlást igényel mint az automatikus magasság mód. Kipróbálhatja a Drone n Base
academy-n.
Ennél a módnál a felhasználó közvetlenül irányítja a motorok sebességét, mely megfelelö a haladó szintü repüléshez. Ez a mód nem
rendelkezik magasság korlátozással.
Használat elött tegye a drónt vízszintes talajra úgy, hogy a drón hátsó része Ön felé nézzen.
1. Ebben a módban a joystickkal irányíthatjuk a gázadást.
2. Csak haladó szintü felhasználóknak ajánlott ez a mód.
3. Húzza felfelé a joystickot az emelkedéshez.
4. Ha visszaengedi a joystickot a drón automatikusan leszáll.
Húzza fel- A drón emelkedik.
Húzza le - A drón süllyed.
Húzza balra - A drón balra forog.
Húzza jobbra- A drón jobbra forog.
KITERJESZTETT VALÓSÁG JÁTÉK
Ahhoz, hogy a kiterjesztett valóság játékkal játszhasson szüksége lesz egy 1.5x2 méteres szabad területre kemény talajjal. A helynek jól
és egyenletesen megvilágítottnak kell lennie ahhoz, hogy a játék megfelelöen müködjön.

1. Helyezze fel a drón elsö részén lévö ütközökre a NARANCS VAGY ZÖLD színü matricákat.
Olyan színü matricát helyezzen a drónra, mely színböl kevés fordul elö a játék környezetében.
2. Tegye a drónt a kijelölt hely közepére úgy, hogy a drón Önnel szemben álljon.
3. Nyissa meg a kiterjesztett valóság játékot és kövesse a képernyön látható utasításokat.

A BÁZIS
KEZELÉS
Bekapcsoláshoz nyomja meg a négyzet alakú gombot. Kikapcsoláshoz és alvó állapothoz töltés közben, tartsa nyomja 1 másodpercig
a négyzet alakú gombot.
A BÁZIS ALAP BEÁLLÍTÁSA
A bázis beállításai közül 3 módból választhatunk.
1. Normál mód
Tegye a bázist a földre. Kapcsolja be a bázist a négyzet alakú gombbal. A bázis infravörös jeleket továbbít felfelé a kiválasztott színtöl
függöen. A szín müködését a adott játékmód határozza meg. 9 szín közül választhat a háromszög és négyzet alakú gombokkal. A drón
felismeri az infravörös jelet amikor a bázis fölött elrepül.
2. Power up mód
Aktiválásához nyomja hosszan a háromszög alakú gombot normál módban (hang jelzésig). A Power up mód hasonló a Normál módhoz,
viszont ennél a módnál a bázis véletlenszerüen villog. Amikor a bázis villog, a drónnal felvehetöek különbözö speciális kiegészítök. A
bázis 8 különbözö színben véletlenszerüen villog.
3. Bázis foglaló mód
Nyomja le egyszerre mindkettö gombot a bázis foglaló módba való be és kilépéshez. A játék visszaállításához nyomja meg bármelyik
gombot. Ebben a módban a bázis az ellenfél, és a bázis megsemmisítése a feladat.Ebben a módban a bázisban függöleges helyzetben
kell lennie. Akassza fel a bázist a falra vagy bármilyen tárgyra 1 méter magasra a földtöl. Nyissa meg a Drone n Base alkalmazást, válassza
ki a Bázis foglaló módot és kövesse az utasításokat.

HIBA ELHÁRÍTÁS
A DRÓN FÉNY JELZÉSEI
Ha a drón sárgán villog helyezze azt egy lapos felületre.
Ha a drón pirosan villog, az akkumulátorok lemerültek, töltse fel azokat.
A drón szívritmus szerü villogása azt jelenti, hogy az eszköz szétkapcsolódott az okos telefonunktól.
AZ INFRAVÖRÖS LED ERÖSSÉGÉNEK VÁLTOZTATÁSA
A bázis alján található kapcsolók segítségével változtathatja az infra LED erösségét. Használja egy tollnak a hegyét a kapcsolók
állításához. A LED erösségének emelésével növekedik az a távolság ahonnan a drón képes a bázis jelét fogni. Napos idö esetén ajánlott
növelni a LED erejét mivel a napsugárzás zavarhatja a bázis által kibocsájtott jeleket. Ha sok fehér színü tárgy (fal, bútor) található a bázis
környezetében azok összezavarhatják a jeleket és így a drón tévesen úgy érzékelheti, hogy átszállt a bázis felett. Ha ilyet tapasztal akkor
növelje az infra LED erösségét.
Négy szinten állíthatja az infra LED erösségét (IR intensity):
NAGYON ALACSONY 3 - OFF 4 - OFF
ALACSONY
3 - OFF 4 - ON
MAGAS
3 - ON 4 - OFF
NAGYON MAGAS
3 - ON 4 - ON
A HANGSZÓRÓ EREJÉNEK VÁLTOZTATÁSA
A bázis hangereje három szinten állítható: maximum, minimum és kikapcsolt állapot. A bázis alján található kapcsolók segítségével
változtathatja a hangerösséget. Használja egy tollnak a hegyét a kapcsolók állításához. Három szinten állíthatja a hangszóró erejét
(speaker):
ALACSONY 1 - OFF 2- ON
MAGAS 1- ON 2 - ON
KI 1- OFF 2 - OFF
TÖBBJÁTÉKOS MÓD
You can play several multiplayer games with other players.
For multiplayer games it is necessary to be connected to the same wifi network.
To begin multiplayer games, one player has to create the game in multiplayer menu. Other player can connect to this game afterwards.
To understand the game rules please read game instructions before playing. These instructions are available after pressing “info button.

ACCESSORIES AND SPARE PARTS
Accessories and spare parts are available at local retailer or on our website www.dronenbase.com
REGISTERED TRADEMARKS
Drone n Base gaming platform – Drone, Base, the Drone n Base application and Drone n Base logo are trademarks of Anima Technika Ltd.
Android AndroidTM is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions. The Android robot is reproduced
or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution
License.
WEEE
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste.
Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling
of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will
help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more
information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste
disposal service, or the shop where you purchased the product.
BLUETOOTH
Drone is connected to smartphone via bluetooth. The operating range of most devices is 10 meters (32 feet). The operating range of
bluetooth depends on the device and way of holding the device. Please locate the bluetooth antenna on your device and try to cover it as
less as possible during the flight to ensure maximal possible range.
BATTERY
Never leave the batteries inside the drone or base if you are not using it.
Never charge battery with lower than 2,5 V and temperature must not exceed 60°C(140°F).
Do not use any other than original Drone n Base battery.
Never dismount battery or its parts.
Never put battery on flammable materials.
Never leave charging battery without supervision.
Keep away from children. Bad usage may cause explosion or fire.
Do not attempt to use a damaged battery.
LiPo battery must be recycled or disposed of properly.
Disconnect the battery and unplug the charger immediately if either becomes hot! However, it is normal for the charger to get warm.
If the battery begins to smoke, disconnect the battery from the charger and carefully move the battery to a fireproof location.
Land your drone immediately when the LEDs flash to indicate that the battery power is low. Recharge the battery before attempting
another flight.
Not following this steps may lead to permanent battery damage, environmental pollution and injure individuals.
RECOMMENDED DEVICES
List of recommended and tested devices is www.dronenbase.com/devices
CERTIFICATION CE
Product is FCC and CE certified.
Manufacturer:
Anima Technika s.r.o.
Keltska 69, 85110 Bratislava, Slovak Republic
Product: DRONE N BASE
CE - No. 161299234 confirms the conformity of the product with essential safety requirements of the following EC/EU New Approach
Directives as amended:
2014/53/EU RED Directive
European harmonized standards used for the conformity assessment:
EN 60950-1:2006/A1:2010/A11:2009/A12:2011/AC:2011/A2:2013
EN 300 328 V1.8.1:2012
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-17 V2.2.1:2012
EN 62479:2010
The CE certificate has been issued on the basis of the test of the product type sample. The results are recorded in the Conformity
assessment report No. 160500212 dated 01.12.2016.

FCC
Contains: FCC ID: 2AB6YHM-1011
This device complies with Part 15 of the FCC Rules Sub-Part B and C and also with Canada ICES-003 and RSS-Gen. Operation is subject to
the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class
B and C digital service, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Model: Quidron
Anima Technika s.r.o.
Keltská 69
85110, Bratislava

