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1 Bevezetés   
Köszönjük, hogy egy Hubsan készülék mellett döntött. Az X4 quadkoptert egy könnyen 
kezelhető és sokoldalú RC modellnek fejlesztették, ami képes lebegni a levegőben és 
műrepülési feladatokat végrehajtani. Olvassa el gondosan a használati útmutatót és kövesse a 
benne lévő utasításokat. Őrizze meg a használati útmutatót a későbbiekre valamint a 
karbantartási- és beállítási feladatokhoz. 

 

2 Biztonsági tudnivalók   
 

2.1 Fontos tudnivalók 

Ez az RC quadrokopter nem játék. 

A termék hibás kezelése komoly sérülésekhez vezethet. Ügyeljen a saját, a mások és a 
környezetében lévők biztonságára. 

A kezdőknek javasoljuk, hogy az X4 első használata előtt gyakorolják a reptetést tapasztalt 
pilótákkal. 

 

2.2 Figyelem 

Az X4 quadrokopter olyan alkatrészeket tartalmaz, amik nagy sebességgel mozognak és így 
veszélyt jelenthetnek. 

Keressen egy nagy akadálymentes szabad területet. Az X4 modellt a saját, a mások és a 
repülőeszköz biztonsága érdekében ne reptesse épületek, embercsoportok, nagyfeszültségű 
vezetékek vagy fák közelében. 

Egy szakszerűtlen kezelés sérülésekhez és anyagi károkhoz vezethet. 
 

2.3 Biztonsági tudnivalók a LiPo akkuhoz 

Az X4 egy lítium-polimer (LiPo) akkuval működik. 

Amennyiben az X4 modellt egy hétnél hosszabb ideig nem szeretné használni, az akkut 
kb. 50 %-os töltöttséggel tárolja, hogy megmaradjon a teljesítménye és az élettartama. 

 

VIGYÁZAT! 
Amennyiben az akkut rossz típusú akkura cseréli, az robbanáshoz vezethet. 

A használt elemeket/akkukat az útmutatóban leírtak szerint távolítsa el. 
 

 
A termék csak II. védelmi osztályú tartozékkal csatlakoztatható, amin a következő szimbólum 
található: 
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Kiegészítő biztonsági tudnivalók 
Lítium polimer  (LiPo) akkuk 

 

A LiPo  akkuk  abban különböznek a hagyományos akkuktól, hogy a vegyi anyag 
tartalmuk egy viszonylag könnyű fóliacsomagolásban van. Ezzel jelentősen csökkent 
a súlya, ugyanakkor nagyobb sérülésveszélynek van kitéve, ha durván vagy 
szakszerűtlenül kezelik. Mint minden más akkunál, ennél is tűz és robbanásveszély 
áll fenn a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása esetén: 

A LiPo akkukat olyan helyen töltse és tárolja, ahol egy akku tűz vagy robbanás 
(füstveszélyt beleértve) nem okozhat sem életveszélyt, sem anyagi károkat. 
A LiPo akkukat tartsa gyerekektől és állatoktól távol. 

Soha ne töltsön olyan LiPo akkut, ami megdagadt vagy felduzzadt. 

Soha ne töltsön olyan LiPo akkut, ami átlyukadt vagy egy leesés miatt megsérült. 
Amennyiben az akku a padlóra esik, vizsgálja meg, nem keletkeztek-e az akku 
tartóban károk. Ártalmatlanítsa országa újrahasznosítási előírásainak megfelelően. 
LiPo akkut sohase töltsön mozgó járműben. Soha ne töltse túl a LiPo akkut. 

A töltési művelet alatt ne hagyja a LiPo akkut felügyelet nélkül. 

A LiPo akkut ne töltse tűzveszélyes anyagok vagy folyadékok közelében. 
Ügyeljen a töltő vezetékek jó csatlakozására. Egy fordított polaritású töltésnél  
sérülhet az akku, és tűz- és robbanásveszély is keletkezhet. 
Álljon mindig rendelkezésre egy elektromos tüzek oltására alkalmas tűzoltó 
készülék vagy egy nagy vödör száraz homok. Ne próbálja meg az elektromos tüzet 
(LiPo akku) vízzel oltani. 
Csökkentse úgy a tűz/robbanás veszélyét, hogy a LiPo akkukat egy megfelelő 
tartóban tölti fel. 
Óvja meg a LiPo akkut a véletlenül bekövetkezett károktól 
tárolás vagy szállítás közben. (Ne dugja az akkucsomagot a nadrágzsebébe 
amelyben rövidzárlat keletkezhet, vagy amelyben éles vagy fém  tárgyakkal 
érintkezésbe kerülhet). 
Ha a LiPo akku ütődésnek volt kitéve (pl. egy lezuhanásnál), helyezze egy fém 
tartályba és figyelje meg legalább 30 percen keresztül, hogy nem duzzad-e meg 
vagy nem melegszik-e fel. 
Ne kísérelje meg a LiPo akkut szétszedni, átalakítani vagy megjavítani. 
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2.4 Nedvesség kerülése 

Az X4 számos precíz elektronikus alkatrészt tartalmaz. 

Az akkut és az X4 modellt száraz helyiségben, szobahőmérsékleten tárolja. Víz  és nedvesség 
a modell repülőeszköznél működési zavarokat okozhat  és elveszhet a reakcióképessége, 
illetve lezuhanhat a modell. 

 

2.5 Helyes kezelés 

Biztonsági okokból az alkatrészek cseréjéhez csak Hubsan alkatrészeket használjon. 
 

2.6 Mindig vigyázzon a rotorlapátokra 

A használat közben a rotorlapátok nagy sebességgel forognak. A lapátok komoly 
sérüléseket vagy károkat okozhatnak a tulajdonban. 

Tartsa távol a testét és a bő ruhákat a rotorlapátoktól. Soha ne veszítse szem elől az X4-et és 
ne hagyja működés közben felügyelet nélkül.  Kapcsolja ki a készüléket, ha magára hagyja. Az 
X4-et és a távirányítót minden töltés után azonnal kapcsolja ki. 

 

2.7 Kerülje az egyedül történő reptetést 
A tanulási idő alatt a kezdők kerüljék el, az egyedül reptetést. Célszerű, ha az ember mellett 
ilyenkor egy gyakorlott pilóta áll. 

 

3 A repülést megelőző biztonsági ellenőrzés   
 

Minden repülés előtt alaposan ellenőrizze az X4-et 

• Használat előtt vizsgálja át a távirányító és az X4 elemeit/akkuit, hogy meggyőződjön 
arról, hogy megfelelő töltéssel rendelkeznek a repüléshez. 

• A távirányító bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a gázkar ütközésig le van-e húzva. 

• Gondosan ellenőrizze le a rotorlapokat és rotortartót. A tönkrement alkatrészek biztonsági 
kockázatot jelentenek. 

• Győződjön meg az akku és a csatlakozója kifogástalan rögzítéséről. A repülés közben 
történő erős vibrálások a csatlakozók meglazulásához és így az irányítás elvesztéséhez 
vezethetnek. 

• Amikor bekapcsolja a készüléket, mindig először a távirányítót kapcsolja be, majd végül az 
X4-et. Kikapcsolásnál először az X4-et kapcsolja ki, majd végül a távirányítót. Az 
ésszerűtlen kezelés a quadrokopter irányításának elvesztéséhez vezethet. 
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4 A LiPo akku töltése   
 

4.1 3,7 V 520 mAh LiPo akku 
Módszer: Csatlakoztassa az X4 USB csatlakozóját az USB töltőhoz majd csatlakoztassa az 
USB töltőt egy 

számítógéphez vagy egy másik USB-s 
eszközhöz, mint pl. egy okostelefon 
töltőjéhez. A LED a töltési művelet alatt 
bekapcsolva marad, és a töltés 
befejeződése után kialszik. Az USB 
feszültség +5 ± 0,5 V. A töltési idő kb. 80 
perc és a repülési idő kb. 7 perc. 

 

 

 
 

1. Az akkut tárolás előtt vegye ki az 
akkutartóból. 

2. Mindig kapcsolja ki a quadrokoptert, ha 
az akkut tölti. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Kiegészítő biztonsági tudnivalók 

A LiPo akkut mindig csak részben töltse fel, ha el szeretné tenni. A LiPo akkuk hosszú ideig 
tárolják az energiát. Normál esetben a tárolt LiPo akkut nem kell újra feltölteni, amennyiben 
nem tárolták hosszabb ideig 3-6 hónapnál. 

Amennyiben a LiPo akku túlságosan lemerül, nem lehetséges az újbóli feltöltése. 
 

 

 

 
 

Entsorgung und Recycling von LiPo-Akkus 

Lithium-Polymer-(LiPo-)Akkus dürfen nicht zusammen mit Haushaltsmüll entsorgt werden. 
Kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Amt für Umwelt und Abfallentsorgung oder den Modell- 
Hersteller bzgl. der lokalen Regulierungen und der Lokalisierung eines nahegelegenen 
Li-Po-Akku Recycling-Centers. 
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5 Távirányító   
 

5.1 Megnevezések és funkciók a főmenüben 

Főmenü 

Elemfeszültség 
kijelző T 

X 
 

Magassági kormány 
kiegyenlítés 

szakértői üzemmód 
M1 

 

 

 
 

Adat kijelző 
Gáz- 
kiegyenlítés 

Elemfeszültség 
kijelző T 

X 
 

Gáz 
kiegyenl
ítés 

Szakértői 
üzemmód 

 

 

 
Adat kijelző 
Magassági 
kormány 
kiegyenlítés 

M2 

Oldalkormá
ny 
kiegyenlítés 

Szakér
tő 

Csűrőkorm
ány 
kiegyenlíté
s 

Oldalkormá
ny 
kiegyenlítés 

Szakértő Csűrőkormány 
kiegyenlítés 

1. üzemmód  2. üzemmód  
 

 

Távirányító 
 

LCD 

Fotó 

 

(2) Magassági-/oldalkormány 

kar  5 Oldalkormány 

kapcsológomb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T R 

X X 
 

 

 

 

M1 M2 

Szakértő 

 

 
Videó 

4 Magassági kormány 
kapcsológomb 

(1) Gáz-/csűrőkormány 
kar  7 Be-/kikapcsoló 

3 Csűrőkormány kapcsológomb 

 

1. ÜZEMMÓD 

 

 

 

LCD 

Fotó 

 

 
 

Videó 

 
 

1 Gázkar/Oldalkormány 

5 Oldalkormány 
kapcsológomb 

 

 

 

 

 

T R 
X X 

 

 

 

 

M1 M2 

Szakértő 

4 Magassági kormány 
kapcsológomb 

2 Magassági 
kormány/Csűrőkormány 

7 Be-/kikapcsoló 

3 Csűrőkormány kapcsológomb 

2. ÜZEMMÓD 
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S/N Mód/Kontroll Funkció 

 

 

(1) 

 

1. ÜZEMMÓD 

Gázkar/C
sűrőkorm
ány 

Nyomja a gázkart előre és a quadrokopter felfelé repül; engedje 
el a kart és a quadrokopter a levegőben marad ugyanabban a 
magasságban; húzza vissza a kart és a quadrokopter 
ereszkedik. Mozgassa a csűrőkormányt balra vagy jobbra és a 
quadrokopter balra vagy jobbra mozog. 

 

(2) 
1. ÜZEMMÓD 

Magassági 
kormány/Ol
dalkormány 

Mozgassa előre vagy hátra a magassági kormányt, és a 
quadrokopter előre vagy hátra mozog. 
Mozgassa az oldalkormányt balra vagy jobbra, és a quadrokopter 
balra vagy jobbra mozog. 

 

 

1 

 

2. ÜZEMMÓD 

Gázkar/Ol
dalkormány 

Nyomja a gázkart előre és a quadrokopter felfelé repül; engedje el 
a kart és a quadrokopter a levegőben marad ugyanabban a 
magasságban; húzza vissza a kart és a quadrokopter ereszkedik. 
Mozgassa az oldalkormányt balra vagy jobbra és a quadrokopter 
balra vagy jobbra fordul. 

 

2 

2. ÜZEMMÓD 

Magassági 
kormány/c
sűrőkormá

Mozgassa előre vagy hátra a magassági kormányt, és a 
quadrokopter előre vagy hátra mozog. 
Mozgassa a csűrőkormányt balra vagy jobbra és a quadrokopter 
balra vagy jobbra mozog. 

3 
Csűrőkorm
ány 

A csűrőkormány kapcsológomb a balra vagy jobbra 
mozgásokat állítja be. 

4 
Magassági 
kormány 

A magassági kormány kapcsológomb az előre vagy hátra 
mozgásokat állítja be. 

5 
Oldalkormá
ny 

Az oldalkormány kapcsológomb a jobbra vagy balra 
fordulatokat állítja be vagy segíti a fordulásokat. 

6 Gáz 
kapcsológomb 

A gáz kapcsológomb normál esetben középen hagyva marad. 
Az alsó kapcsológomb kapcsolja be és ki a LED-es lámpát. 

7 Be-/kikapcsoló 
ON állásba kell tolni a távirányító bekapcsolásához. OFF állásba 
kell tolni a kikapcsoláshoz. 

8 Fotó gomb Nyomja meg a fotó gombot egy fénykép elkészítéséhez. 

9 Videó gomb 
Nyomja meg a videó gombot egy videófelvétel elindításához, 
nyomja meg ismét a felvétel befejezéséhez. 

 

 

A termék nem való a háztartási szemétbe! 

Az elhasználódott készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. 

Vegye ki az esetleg a készülékben lévő elemeket/akkukat, és azokat a  terméktől elkülönítve távolítsa el.  

 

b) Elemek és akkumulátorok 

Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden elhasznált elem és akkumulátor leadására.  tilos őket a háztartási szemétbe 

dobni! 

A károsanyag tartalmú elemek/akkumulátorok az itt látható szimbólumokkal vannak megjelölve, amelyek a háztartási szemét 

útján történő eltávolítás tilalmára utalnak. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, 

Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon pl. a szöveg mellett látható kuka ikon alatt található). 

Az elhasznált elemeket, akkukat térítésmentesen leadhatja a lakóhelyén található gyűjtőhelyeken, a szaküzleteinkben, vagy 

olyan helyeken, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak! 

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez! 
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5.2 A távirányító kalibrálása 

2. üzemmód: Nyomja mindkét kart felfelé balra ütközésig és tartsa őket ebben a 
pozícióban. Kapcsolja be végül a távirányítót. Forgassa el a két joystickot kétszer körbe. 
Tartsa lenyomva az egyik kapcsológombot, amíg a 

Hubsan logo a képernyőn villogni kezd és ezzel jelzi a sikeres kalibrálást. 

1. üzemmód: Nyomja a bal oldali kart bal felső pozícióba és a jobb oldali kart jobb felső 
pozícióba és tartsa ott őket, végül kapcsolja be a távirányítót. Forgassa el a két joystickot 
kétszer körbe. Tartsa lenyomva az egyik kapcsológombot, amíg a Hubsan logo a képernyőn 
villogni kezd és ezzel jelzi a sikeres kalibrálást. 

 

 
 

Kívánság szerint módosíthatja az üzemmódot úgy, hogy a fenti módszereket követi. 
 

 
 

5.3 Elemek behelyezése a távirányítóba 

Megjegyzés: Ne használjon együtt régi és új elemeket. Soha ne 

keverjen különböző elemtípusokat. Ne töltse a nem 

feltölthető elemeket. 
 

    
 

Vegye le az 
elemtartó 
fedelét. 

Helyezzen be 4 db 
mikroelemet helyes 
polaritással. 

Tegye vissza az 
elemtartó fedelét.  

Modus 2 

Modus 2/Modus 1 Modus 2/Modus 1 

Modus 1 

 

 

 

 

 

DRÜCKEN 

 

 

 

 

 

DRÜCKEN 
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6 720P kamerafelvétel   
 

6.1 Használja az X4 bekapcsoló gombot videófelvételek készítéséhez 

6.1.1 Ha a távirányító és az X4 egymáshoz van kapcsolva, a piros és a kék lámpácskák 
világítani kezdenek az SD kártyanyílásban. Egy pár másodpercig eltarthat, amíg a kamera 
felismeri az SD kártyát. Amint a piros fény kialszik, az X4 kész a felvétel készítésre. 

6.1.2 Nyomja meg a quadrokopter oldalán lévő gombot (az SD kártyanyílás mellett) a felvétel 
elindításához. Az SD kártyanyílásban elkezd villogni egy piros fény és az X4-en két piros fény 
váltakozva villog, amikor elkezdődött a felvétel. 

6.1.3 Nyomja meg ismét a gombot a felvétel befejezéséhez. A piros fények villogása 
abbamarad és a videó elmentődik. 

*Nyomja 2 mp hosszan a be-/kikapcsolót az X4 kikapcsolásához. 
 

 

 

 

 
 

 

 

6.2 Videó/fénykép készítése a távirányító gombjával 
Úgy is készíthet videókat/fényképeket, hogy a következőkben leírtak szerint a távirányító 
gombját használja. 

6.2.1 Nyomja meg a távirányító bal oldali gombját egy fénykép készítéséhez. Az X4-en 
található piros LED-ek egyszer villognak. 

6.2.2 Nyomja meg a távirányító jobb oldali gombját egy videófelvétel indításához. Az X4-en 
található piros LED-ek váltakozva villognak. Nyomja meg ismét a gombot a felvétel 
leállításához. 

 
 

* Kapcsolja ki a távirányítót és az X4-et, mielőtt egy SD kártyát behelyezne vagy 
eltávolítana. 

* Amennyiben nem szeretné elmenteni a videót, kapcsolja egyszerűen ki a quadrokoptert, 
mielőtt ismét megnyomja a gombot. 

 
 

Foto Video 
T R
X X

M1                                       M2
Expe rt 
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7 Repülés az X4-gyel   
 

7.1 Bekapcsolási - biztonsági üzemmód 

Az X4 quadrokopter egy biztonsági üzemmóddal van ellátva, ami biztosítja, hogy az X4 motorja 
csak azután kapcsol be, ha megfelelő visszaigazoló jelet kap a LiPo akku csatlakoztatásakor. 

 

A távirányító megjegyzi az X4-et csatlakoztatás után. 
Csatlakoztatáshoz, tartsa lenyomva a fotó gombot 
majd kapcsolja be a távirányítót. Ezután helyezze az 
X4-et és a távirányítót azok hatótávolságán belülre és 
kapcsolja be az X4-et. Egy sípoló hang igazolja a 
sikeres csatlakozást. 

 

 

 

 
A távirányító bekapcsolásakor és újra 
bekapcsolásakor nem szükséges újra csatlakoztatni 
az X4-et és a távirányítót. Ismételt csatlakozás 
viszont szükséges akkor, ha az X4-et kikapcsolja 
vagy cseréli az akkut az X4-ben. 

 

 

 

 

 
LED-es jelzőlámpák 

Egy sípoló hangot követően a piros LED lámpák tartósan világítanak az X4-en. Ez azt jelzi, 
hogy a szinkronizáció sikeres volt. 

Riasztás alacsony akku töltöttségnél: Mindkét piros LED egyszerre villogni kezd és az 
X4 automatikusan 5 métert vagy ennél többet ereszkedik (a kiindulási ponttól 
függően), amint az X4 akkujának töltöttségi szintje alacsony. 
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A Headless üzemmód azt jelenti, hogy az X4 az előre irányt a távirányító elejének megfelelően 
állítja be. Az X4-en lévő kék lámpák villognak és az LC kijelzőn egy csillag szimbólum jelzi, 
amikor az X4 Headless üzemmódban van. 

 

  
2. üzemmód 1. üzemmód 

 

 
Nyomja meg röviden a gázkart a Headless üzemmód be-/kikapcsolásához. 

Nyomja meg a gázkart a Headless üzemmód bekapcsolásához, amit két sípoló hang jelez. 

Nyomja meg ismét a gázkart a Headless üzemmód elhagyásához, ezt egy sípoló hang igazolja 
vissza. 

 

7.3 A távirányítón található karok és az X4 vezérlő reakciói 
Figyelem: Az irányítás elvesztésének megelőzése érdekében mindig lassan mozgassa a 
távirányító vezérlő karjait. Legyen tudatában annak, hogy a vezérlési utasítások beadása 
csökkenti a rendelkezésre álló felhajtóerőt. Várjon néhány másodpercit, amíg az X4 a kívánt 
magasságot eléri. 

   

A gázkar növeli/csökkenti a quadrokopter repülési magasságát. 

Ez a quadrokopter képes állandóan ugyanabban a magasságban maradni a levegőben. 

Módszer: Nyomja előre a gázkart és a quadrokopter emelkedni fog. 

Engedje vissza a kapcsolót középállásba és a quadrokopter automatikusan lebegni kezd, 
megtartva az aktuális magassági helyzetét. 

Mozgassa lefelé a kart és a quadrokopter ereszkedni kezd. 
Balra kanyarodás Jobbra kanyarodás 
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M1                                        M2 
Szakértő 

 

 

 

M1                                        M2 
Szakértő 

 

 
 

2. üzemmód 1. üzemmód 

Az oldalkormány a quadrokopter törzsét fordítja jobbra vagy 
balra. 
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előre 

 

 

 

 

 

 
A magassági kormány a quadrokoptert előre és hátra 
mozgatja. 

 

hátra 

 

 
 

 

 

7.4 A motorok beindítása/leállítása 

Ha gyorsan le kell állítani a motorokat, akkor 
használja mindkét kart a motorok leállítására. 

A motorok leállítása 

Módszer: Húzza meg ismét a két kapcsolót, 
ahogy az ábra jelzi. Engedje el őket, amint a 
motorok leálltak. 

A motorok beindítása 

Módszer: Húzza el mindkét kart, ahogy az ábra jelzi. Engedje el őket, amint a motorok 
beindultak. 

 
Megjegyzés: A gázkart is használhatja a motorok beindításához/leállításához. Az X4 lassan 
ereszkedni vagy emelkedni fog. 

 

Kapcsolja ki mindig a motorokat, mielőtt kikapcsolja a távirányítót. Amennyiben először 
a távirányítót kapcsolja ki, a motorok további 3-4 percig működni fognak,  majd végül 
az X4 lassan egyedül a padlóra ereszkedik. 

T                                                           

R 

T                                                           

R 

M1                                      
M2  

Expert 

M1                     
M2  

Expert 

Links Rechts 

MODUS 2 MODUS 1

Querruder bewegt Ihren Quadcopter nach 
links oder rechts. 

HINWEIS: Wenn Sie den Headless- 
Modus verlassen, wird die Steuerung 
als verkehrt erscheinen, wenn der X4 in 
Ihre Richtung fliegt! 
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8 Haladó teljesítmény beállítások 
 

8.1 Fordított beállítás 

8.1.1 Fordított beállítás a magassági kurmányhoz 

Húzza a gázkart a legalacsonyabb pozícióba. Nyomja meg és tartsa nyomva a magassági 
kormány rudat egy másodpercig, hogy a beállítás menübe jusson. Az LC kijelzőn 

"SE" lesz látható. Nyomja meg a kar kapcsológombot felfelé vagy lefelé a csatornák 
megfordításához és nyomja meg és tartsa nyomva a magassági kormány kart 2 mp-ig a 
jóváhagyáshoz és a beállítás elhagyásához. 

 
 

Magassági kormány kiegyenlítés 

 

 

 

 

 
 

8.1.2 Fordított beállítás oldal-/csűrőkormányhoz 

Húzza a gázkart a legalacsonyabb pozícióba. Nyomja meg és tartsa nyomva a magassági 
kormány rudat egy másodpercig, hogy a beállítás menübe jusson. Nyomja meg a 

(a)  csűrőkormány kapcsológombot /(b) oldalkormány kapcsológombot balra vagy jobbra a 
csatornák felcseréléséhez majd nyomja meg és tartsa nyomva a magassági kormány kart 2 
mp-ig a jóváhagyáshoz és a beállítás elhagyásához. 

 

  
(a) Csűrőkormány 

kiegyenlítés 

(b) Oldalkormány kiegyenlítés 

 

 

8.2 Normál- és szakértő üzemmód 

Az X4 gyári beállítása a normál üzemmód, és mindig normál üzemmódban indul el. A normál 
üzemmódban meglévő gyorsaság és gyors reakció ellenére az X4 még nagyobb 
teljesítményre képes szakértő üzemmódban. 

Nyomja meg a magassági kormány kart a szakértő üzemmód aktiválásához (az X4-nek és a 
távirányítónak bekapcsolva kell lennie). Két sípoló hang jelzi a szakrétő üzemmódot, egy 
sípoló hang azt jelenit, hogy a normál üzemmód van beállítva. 
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Az LC kijelzőn EXPERT jelenik meg, ha a készülék szakértő (Expert) üzemmódban van. 
 

  

Normál üzemmód Szakértő üzemmód 

 

8.3 Az érzékenység beállítása 

Húzza a gázkart a legalacsonyabb pozícióba. 
Nyomja meg és tartsa nyomva a magassági 
kormány rudat egy másodpercig, hogy a 
beállítás menübe (SE) jusson. Nyomjon rá a 
gázkar foglalatára és a három pontos vonal 
villogni kezd (ld. alul az (a) ábrát). Nyomja meg 
ismét a különböző csatornák közötti váltáshoz. 
Használja (a) az 

oldalkormány kapcsológombot, (b) a magassági 
kormány kapcsológombot vagy (c) a csűrőkormány 
kapcsológombot, 
hogy az LCD-n látható érzékenységi értékeket 
módosítsa és tartsa lent a magassági kormány 
kart 
2 másodpercig a jóváhagyáshoz vagy a beállítások elhagyásához. Az X4 vezérlési 
érzékenysége nagyobb érték esetén nagyobb. 

 

 

 
 

Villog 

 

 
(a) Az oldalkormány 

érzékenységének módosítása 

(b) A magassági kormány 
érzékenységének módosítása 

 

 

 

 
 

Villog 
 

(c) A csűrőkormány érzékenységének módosítása 
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M1 M2 
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Szakértő üzemmódban is módosíthatja az érzékenységet, amihez ugyanazokat az 

utasításokat kell követnie, mint a normál üzemmódban. 
 

 

 

A normál üzemódban 3 pont jelzi (érzékenység: 20-60%), 

a szakértő üzemmódban 5 pont jelzi (érzékenység: 60-

100%) 

Nyomja meg a magasság kormány kart, hogy bármikor válthasson a 

normál és szakértő üzemmód között. 
 

 

8.4 Forgás a levegőben 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gázkart egy másodpercig a forgás üzemmódba kerüléshez, 
amit sípoló hang igazol vissza. 

A sípoló hang 2 másodpercig tart. Ezalatt a 2 másodperc alatt nyomja meg a megfelelő kart a 
forgás végrehajtásához. 

 

8.4.1 Balra forgás 

Nyomja meg a csűrőkormányt balra. Forgás után engedje vissza középállásba. 
 

   

T 
X 

M1 M2 
Expert 

T                                                           

R 

X

 

X  

 

MODUS 2

T                                                           

R 

X

 

X  

 

MODUS 1



16 A HUBSAN X4 
H107C+  

T                                                           

R 

X

 

X  

 

T                                                           

R 

X

 

X  

 

 

www.hubsan.com 
 

8.4.2 Jobbra forgás 

Nyomja meg a csűrőkormányt jobbra. Forgás után engedje vissza középállásba. 

2. üzemmód 1. üzemmód  

8.4.3 Előre forgás 

Nyomja meg a magassági kormányt előre. Forgás után engedje vissza középállásba. 
 

   
 

 
8.4.4 Hátra forgás 

Húzza a magassági kormányt hátra. Forgás után engedje vissza középállásba. 
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Megjegyzés: Ha az X4 akkuja gyenge, nem lehetséges forgást végrehajtani. 
 

 

9 Propeller csere   

Az X4 propeller lapátjai nem azonosak. Mindegyik rotor lapát vagy egy A vagy egy B jelöléssel 
van ellátva. Győződjön meg a tartalék rotorlapátok felhelyezésekor, hogy úgy jár el, ahogy azt 
a következőkben leírtuk. Amennyiben a rotorlapátokat nem megfelelően helyezi fel, az X4 nem 
fog repülni, hanem forog és lezuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A rotorlapátok eltávolítása:  Tartsa meg 
a rotorlapátot, dugja be az 

U-csavarkulcsot a rotorlapát alá, húzza fel és 
a rotorlapát ekkor könnyen eltávolítható a 
motor tengelyről. 

 

 

 

 

 

A rotorlapátok felhelyezése:  Nyomja össze 
a rotor agyat, irányítsa a lyukat a motor 
tengelyre és nyomja fixen lefelé; óvatosan 
járjon el. 

 

 
FIGYELEM 

Veszélyes mozgó alkatrészek 

Tartsa távol az ujjait és más 
testrészeit a készüléktől 

ELŐLAP 
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Robbantott ábra 
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Szá
m 

ALKATRÉSZ 
MEGNEVEZÉSE 

db  Szám ALKATRÉSZ MEGNEVEZÉSE db 

1 RX 1 13 Kamera sapka 1 

2 720P PCB kameramodul 1 14 Akku tartó rekesz 1 

3 820 Motor (jobb forgásirány) 2 15 Akkutartó fedél 1 

4 820 Motor (bal forgásirány) 2 16 Alsó tok 1 

5 LiPo akku 1 17 Felső tok 1 

6 Piros LED 2 18 Felső motor gumikészlet 4 

7 Kék LED 2 19 Alsó motor gumikészlet 4 

8 Fekete propeller, A 2 20 Csavar 1 

9 Fekete propeller, B 2 21 Csavar 4 

10 Barométer szivacs 1 22 Csavar 8 

11 Átlátszó lámpaernyő 4    

12 Átlátszó LED borítás 2 
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H107C+ hibaelhárítás 
 

1. A távirányító és az X4 nem szinkronizál. 
A távirányítónak csatlakoztatás közben az X4 közelében kell lennie. Győződjön meg róla, hogy 
a távirányítón található karok vagy kapcsolók a bekapcsoláskor nem mozognak. 

2. A távirányítón lévő LED hirtelen kikapcsol. 
Cserélje ki az elemeket a távirányítóban. 

3. A távirányító kijelzőjén nincs beállítási képernyő, miután a magassági kormányt 2 
mp-ig lefelé tartotta. 
A gázkart a legalsó pozícióban kell tartani. 

4. A giroszkóp nem jól működik. 
(1) Túl alacsony akkufeszültség. 
(2) Csatlakoztassa ismét az X4-et a távirányítóval. 
(3) Landoltassa az X4-et a gázkar legalsó pozícióban tartásával 3 mp-ig majd emelje ismét 
fel. 

5. Az X4 nem képes forgást végezni. 
(1) Nyomja lefelé a gázkart és tartsa 1 mp-ig a forgás üzemmódba kerüléshez. Végezze 
el a forgást, amint a távirányító sípoló hangot ad ki magából. 
(2) LiPo töltési szintje túl alacsony. Töltse fel az X4 akkuját. 

6. A quadrokopter kígyózik és hangos. 
Vizsgálja meg, hogy a motorok, borítás, ház és a propellerek megfelelően vannak-e a helyükön. 

7. Nehéz átkapcsolni a nagy és kis arányok között a távirányítóval. 
Nyomja meg röviden a magassági kormány kart, hogy átkapcsoljon a szakértő üzemmód 
("Expert" jelenik meg a távirányító képernyője közepén) és a normál üzemmód között. 

8. Nem lehetséges a felszállás. 
(1) Győződjön meg róla, hogy a propellerek helyesen vannak felszerelve. A propellerek "A" 
(óramutató járásával egyező irányú) és "B" (óramutató járásával ellenététes irányú) 
jelölésekkel vannak ellátva. Kövesse a felső nézet következő ábráját a helyes pozicionálás 
tekintetében. 
(2) Győződjön meg róla, hogy mindegyik motor helyesen van szerelve. Két különböző 
motor van, különböző színű drótokkal. Kövesse az alsó nézet következő ábráját a 
helyes pozicionálás tekintetében. 

 

 
Felső nézet Alsó nézet 

Schwarz BlauM LEDMLED
Weiß 

Rot 

Rot 

Weiß LED LEDMM
Blau Schwarz
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9. A LED-ek eltávolítása és beszerelése 

Eltávolítás: Csavarozza ki a felső borítást és a motorokat és távolítsa el őket. Forrassza ki 
végül a vékonyabb LED drótokat. 
Beszerelés: Forrassza a piros/kék huzalt a LED-lámpa anódjához/pozitív (+) pólusához és a 
fekete huzalt a LED-lámpa katódjához/negatív (-) pólusához. 
Nyomja be a LED kábelt a láb mélyedésekbe, végül nyomja be a motorkábelt a láb 
mélyedésekbe. Helyezze fel a felső héjat a csavarokkal. A LED lámpák színét a LED kábel 
színekkel különböztetheti meg: piros huzal jelenti a piros LED-et, kék huzal jelenti a kék LED-
et. 

  

10. A motorok nem futnak szabadon egy leesést követően. 
Nyomja meg a tengelyt a propellerek és a motor hegyétől lefelé, hogy a nem kívánt 
objektumokat eltávolíthassa vagy kicserélhesse a motort. 

11. Egy vagy több motor nem működik. 
(1) Forgassa meg a propellereket, hogy láthassa, blokkolva vannak-e a motorok. Győződjön 
meg róla, hogy a propellerek normálisan képesek mozogni. 
(2) Forrassza meg a megszakadt motorcsatlakozásokat. 
(3) Cserélje ki a motort. 

12. Az X4 mindig egy irányba húz. 
Kalibrálja a gyorsulás mérőt következőképpen: 
1) A gyorsulásmérő kalibrálása előtt győződjön meg róla, hogy a propellerek, a motorok és 
a váz jó állapotban van és az akku teljesen fel van töltve. Győződjön meg róla, hogy az 
akku helyesen van behelyezve az akkutartóba (ld. 
10.7.1.2 ábra). Csatlakoztassa az X4-et a távirányítóval, állítsa a készüléket végül szakértő 
üzemmódba. 
2) Állítsa a csűrőkormányt és a magassági kormányt középre úgy, hogy az LC kijelzőn "50" 
legyen látható. 

 
 

Magassági 
kormány - 
trimmelés 

 

 

 

 
 

Csűrőkorm
ány - 

trimmelés 

1. üzemmód  

Blau BlauM LED MLED
Schwarz Schwarz

Schwarz SchwarzLED LEDMM
Rot Rot 
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3) Húzza lefelé a gázkart és mozgassa az oldalkormány kart jobbra lefelé. Mozgassa 
gyorsan balra és jobbra a csűrőkormány kart majd ismételje ezt meg addig, amíg a LED 
lámpák világítani kezdenek, ami a sikeres kalibrálást jelenti. Ez a kalibrálás csökkenti a 
túlzott kisodródást a laposan végzett forgásoknál. 

 

  
 

4) Amennyiben az X4 még mindig egy irányba húz, dugjon néhány papírt (a papír mennyisége 
a húzás mértékétől függ) a húzó oldalhoz az X4-en. A papír segít a kiegyenlítésben és a sima 
alkamazási szög elérésében. 

 

 
 

13. A kamera nem képes felvételt készíteni. 

1) Az X4 nem képes olvasni az SD kártyát, használjon neves márkájú HD SD kártyát (2-16G, 
4-6. osztály). Ne használjon rosszabb minőségű SD kártyát. 
2) A kameramodul nem működik, szereljen fel egy új kameramodult. 
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H107C+ alkatrész lista   
 

    

H107C+-01 
Karosszéria 

készlet 

H107C+-
02 

Akku 
készlet 

H107C+-03 
HD kameramodul 

H107C+-04 
összekötőkábel 

 

    
 

H107C+-05 
Csavarkészle

t 

H107D+-02 
Propeller 
készlet 

H107D+-03 
Motor 

készlet 

H107D+-05 
Kék LED 

 

    
 

H107D+-06 
Piros LED 

H107D+-07 
Vevő modul 

H107D+-10 
Motorkarmanty

ú készlet 

H107D+-11 
Gumi lábak 

 

    
 

H107D+-14 
X4 töltő 

H107-A11 
U 
csavarkulcs 

H107C+-
06 
Baleseti 
készlet 

H107C+-08 
LiPo akku 
töltő 
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H107C+-07 
Távirányító 
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FCC információk 
Ezt a készüléket az FCC rendelkezés 15. fejezetében foglaltak szerint B osztályú digitalizáló 
készülék határértékei szerint tesztelték, és megfelel ezeknek a határértékeknek. Ezeket a 
határértékeket azért határozták meg, hogy biztosítva legyen a megfelelő védelem a 
háztartási berendezésekben okozott zavarok ellen. Ez a készülék rádiójel frekvenciás 
energiát hoz létre és használ, rádiójel frekvenciás energia kibocsátására képes és 
szakszerűtlen szerelés és használat esetén káros zavarokat okozhat a rádiójeles 
kommunikációban. Nincs viszont arra garancia, hogy nem lépnek fel zavarok bizonyos 
telepítések során. Amennyiben a készülék olyan káros zavart okoz a rádió- vagy televízió 
vételben, ami a készülék be- és kikapcsolásakor 
észrevehető, akkor a felhasználó ezt a problémát a következő módszerekkel oldhatja meg. 

• Helyezze át a vevő antennát. 

• Növelje meg a készülék és a vevő közötti távolságot. 

• Csatlakoztassa a készüléket egy másik áramkörre, amire a vevő nem csatlakozik. 

• Forduljon a szakkereskedéshez vagy egy tapasztalt rádió-/televízió szerelőhöz. 

Az olyan változtatások vagy módosítások, amiket nem hagyott kifejezetten jóvá a 
megfelelőségért felelős szerv, ahhoz vezethetnek, hogy visszavonják a felhasználótól a 
működtetési engedélyt. 

A készülék megfelel az FCC irányelv 15. részében foglaltaknak. A használatnál teljesíteni kell 
az alábbi két feltételt: (1) Ennek a készüléknek nem szabad káros zavart okoznia és (2) ennek 
a készüléknek minden fogadott zavart tolerálnia kell, beleértve az olyan zavarokat, amik egy 
nem kívánt működést idéznek elő. 

 
 

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC) 
A gyártó igazolja, hogy a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv fő követelményeinek és más 
releváns szabályozásoknak. 

A termék megfelelőségi nyilatkozata letölthető: www.conrad.com 

 

 

Elektrische und elektronische Geräte, die mit Batterien betrieben werden (inklusive 
interner Batterien) 

WEEE-Richtlinie und Produktentsorgung 

Am Ende seiner Lebensdauer sollte dieses Produkt nicht als Haus- oder Restmüll behandelt werden. Es sollte zu 

einer speziellen Sammelstelle gebracht werden, die für Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten 

geeignet ist oder zum Hersteller zur Entsorgung gebracht werden. 

Interne / mitgelieferte Batterien 

Dieses Symbol auf der Batterie bedeutet, dass diese Batterie gesondert entsorgt werden muss. 

Diese Batterie ist für eine separate Sammlung bei einer geeigneten Sammelstelle vorgesehen. 


