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Egészségügyi és biztonsági 
figyelmeztetések 
Olvassa el a következő figyelmeztetést, mielőtt ön vagy gyermeke az AR.Drone 2.0-val játszik, 
máskülönben az eszköz sérülést okozhat. 
 
Epilepsziás rohamok - figyelmeztetés  
Bizonyos embereknél (körülbelül egy a 4000-ből) rohamot vagy ájulásszerű érzést okozhatnak a villódzó 
fények vagy fényminták, például TV-nézés vagy videójátékok használata közben, még ha korábban nem 
is tapasztaltak ilyet. Aki rohamot vagy eszméletvesztést vagy más epilepsziához köthető tünetetet 
szenvedett el korábban, forduljon orvoshoz, mielőtt videójátékkal játszik. 
Hagyja abba a játékot és forduljon orvoshoz, ha ön vagy gyermeke a következő tüneteket tapasztalja: 
rángások, szem vagy izom tikkelés, ájulás, megváltozott látás, önkéntelen mozdulatok, irányvesztés. 
A rohamok kialakulásának esélyét a következő módon csökkentheti:  

• A lehető legmesszebb üljön vag álljon a képernyőtől.  
• A lehető legkisebb képernyőt használja játékra.  
• Ne játsszon, ha fáradt vagy álmos.  
• Tartson 10-15 perc szünetet minden órában.  
• Jól kivilágított helyen vagy szabad téren játsszon.  

 

Mozgásszervi sérülések és látáskárosodás  
A videójátékok néhány óra után fájdalmat okozhatnak az izmokban, izületekben, bőrben és szemekben. 
Kövesse ezeket az utasításokat, hogy elkerülje az izületi gyulladást, bőrirritációt vagy szemirritációt. 
 

• Kerülje a túlzott játékot. A szülők ellenőrizzék gyermekük játékszokásait.  
• Óránként tartson 10-15 perc szünetet, még ha nem is gondolja ezt szükségesnek.  
• Ha a keze, csuklója, karja vagy szeme elfárad vagy fájni kezd a játék alatt, hagyja abba a játékot 

és pihenjen néhány órát, mielőtt újra játszani kezd.  
• Ha ezután is fájdalmai vannak, hagyja abba a játékot és forduljon orvoshoz.  

 
Mágnesek  
Az AR.Drone 2.0 nem való 14 év alatti gyermekeknek. Az eszköz apró mágneseket tartalmaz. Ha a 
mágneseket lenyelik, azok az emésztőrendszerben összetapadhatnak és súlyos sérülést okozhatnak. 
Azonnal forduljon orvoshoz, ha valaki lenyelné a mágneseket. 
 
Használat és karbantartás  
Az AR.Drone 2.0 nem való 14 év alatti gyermekeknek. Ha beltérben repteti az AR.Drone 2.0-t, tegye fel 
rá a burkolatot az esetleges ütközések előfordulása miatt. Használat közben tartsa mindig látótávolságon 
belül az AR.Drone 2.0-t, hogy - egyéb okok mellett - elkerülje az emberekben, állatokban és anyagi 
javakban keletkező károkat. Az AR.Drone 2.0 használata közben ne sértse meg mások magánéletét. 
 
A Parrot AR.Drone 2.0 propellerei forgás közben kárt tehetnek emberekben, állatokban és anyagi 
javakban. Ne érjen hozzá a Parrot AR.Drone 2.0-hoz, amikor a propellerek forognak, és mindig várja 
meg, míg a propellerek teljesen leálltak, mielőtt kézbe venné a készüléket. Győzödjön meg arról, hogy 
senki sem áll 1 méternél közelebb a Parrot AR.Drone 2.0-hoz annak használata közben, és mindig 
tartson megfelelő távolságot a propellerek és az emberek, állatok és tárgyak között. Kerülje el a 
nagyfeszültségű vezetékeket, fákat, épületeket és más veszélyes területeket. 
 
A Parrot AR.Drone 2.0 teljesítményét jelentősen befolyásolhatja, illetve a készülékben 
visszafordíthatatlan károkat okozhat, amennyiben: 
- Nedves körülmények között használja a Parrot AR.Drone 2.0-t (például ne szálljon le vízre vagy vizes 
felületre a Parrot AR.Drone 2.0-nal); 
- hagyja, hogy homok vagy por kerüljön az Parrot AR.Drone 2.0-ba; 
- eltömíti a motor szellőzőréseit; 
- nem a Parrot által jóváhagyott pótalkatrészeket és kiegészítőket használja; 
- a Parrot AR.Drone 2.0-t erős mágneses terek, rádióhullámok közelében, illetve olyan területen 
használja, ahol erős sugárzás lép fel (ez gátolhatja a Parrot AR.Drone 2.0 kamerájának működését). 
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Szintén kerülendő a Parrot AR.Drone 2.0 használata olyan helyeken, ahol Wi-Fi hálózat működik (például 
Wi-Fi routerek közelében), mivel interferencia jöhet létre, amely csökkenti a Parrot AR.Drone 2.0 
teljesítményét. 
 
 
Jogi figyelmeztetés 
A személyeket ábrázoló felvételek készítése és terjesztése a képmáshoz és a magánélethez való jogba 
ütközhet, amelyért Ön felelhet. Kérjen engedélyt, mielőtt fevételeket készít valakiről, különösen ha a 
felvételt közzé szeretné tenni az interneten vagy más médiumon. Ne terjesszen előnytelen felvételeket, 
amelyek megsérthetik az illető jó hírnevét. Az AR.Drone 2.0-t szigorúan tilos megfigyelésre vagy 
kémkedésre használni, és az ilyen tevékenység vádeljárást vonhat maga után. Tájékodózjon arról, hogy 
az AR.Drone 2.0-n elhelyezett kamerák használata nem ütközik-e a helyi törvényekbe. 
  
 

Akkumulátor 
Figyelmeztetés 
A lítium-polimer akkumulátorok rendkívül veszélyesek, és súlyos sérüléseket okozhatnak emberekben és 
anyagi javakban. A lítium-polimer akkumulátor használatával kapcsolatos felelősséget a felhasználó 
viseli. Mivel a gyártó és a forgalmazó nem lehet biztos abban, hogy az akkumulátort helyes módon 
használják (töltés, lemerítés, tárolás), nem terhelheti őket felelősség az emberekben és anyagi javakban 
keletkezett károkkal kapcsolatban. 
Amennyiben az akkumulátorból folyadék szivárog, kerülje el, hogy a folyadék bőrre vagy szembe 
kerüljön. Abban az esetben, ha a folyadék bőrfelületre kerül, alaposan mossa le bő vízzel és szappannal. 
Amennyiben a folyadék szembe kerül, alaposan mossa ki hideg vízzel és forduljon orvoshoz. Ha 
szokatlan szagot vagy hangokat tapasztal, illetve füstöt lát a töltő körül, azonnal áramtalanítsa azt. 
Amennyiben nem tartja be előírásokat, az akkumulátorból gáz távozhat, tűz keletkezhet, és áramütés 
vagy robbanás léphet fel. 
 
Töltés 
A Parrot akkumulátort kizárólag a Parrot töltővel szabad használni. Rendszeresen ellenőrizze a töltőt, 
hogy nem sérült-e meg a kábel, a csatlakozó, a burkolat és a többi alkatrész. Sose használjon sérült 
töltőt. Ne töltsön olyan akkumulátort, amely megduzzadt, szivárog vagy megsérült. Ne használja az 
AR.Drone töltőjét más akkumulátorok töltésére. 
Ne töltse túl az akkumulátort. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, vegye ki a töltőből és ne helyezze 
újra vissza a töltőbe, mert ez túlmelegedéshez vezethet. 
Ne töltse az akkumulátort gyúlékony anyagok közelében, illetve gyúlékony felületen (szőnyeg, fa 
padlóburkolat, fa bútor stb.) vagy hővezető felületen. Ne hagyja felügyelet nélkül az akkumulátort töltés 
közben. 
Sose töltse fel az akkumulátort közvetlenül használat után, amikor az még meleg. Várja meg, míg 
szobahőmérsékletű nem lesz. Ne töltse az akkumulátort, ha az még az AR.Drone-hoz van kapcsolva. Az 
akkumulátort kizárólag felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni. Ne takarja le az eszközt, amíg az 
akkumulátor töltése zajlik. A lemerült akkumulátort ki kell venni az AR.Drone-ból. Az elemet 0 és 40 
Celsius fok között töltse. 
 
Használat és tárolás 
Ne használja az akkumulátort, ha annak műanyag burkolata hiányzik vagy bármilyen módon megsérült.  
Ne tegye ki az akkumulátort túl nagy erőhatásoknak. Ne használjon olyan akkumulátort, amely 
megduzzadt vagy szivárog, illetve amely sérült vagy szokatlan szagot áraszt. 
Az akkumulátort tartsa távol a gyermekektől. 
Ne tegye ki az akkumulátort hőhatásnak és ne dobja tűzbe. Ne hagyja, hogy az akkumulátor bármiféle 
folyadékkal érintkezzen. A készüléket ne hagyja kint az esőben és ne helyezze nedvességforrás 
közelébe. Ne tegye az akkumulátort mikrohullámú sütőbe vagy nyomás alatt álló tartályba. 
Ne próbálja szétszedni, kilyukasztani, eltorzítani vagy szétvágni az akkumulátort, és ne próbálja 
megjavítani azt. Ne helyezzen nehéz tárgyakat az akkumulátorra és a töltőre. 
Ne ejtse le az akkumulátort. Ne tisztítsa a töltőt oldószerrel, denaturált szesszel vagy más gyúlékony 
szerrel. 
A rövizárlat elkerülése rendkívül fontos. 
Ne kerüljön érintkezésbe az akkumulátorban tárolt elektrolittal. Az elektrolit és az elektrolízis kipárolgása 
egészségkárosító hatású. Tartsa az eszközt szobahőmérsékleten, ne tegye ki extrém hőmérsékleteknek 
és ne helyezze hőforrás közelébe. 



Vegye ki az akkumulátort, ha nem használja a készüléket. Ha épp nem tölti az akkumulátort, 
áramtalanítsa a töltőt. 
 
Az akku leselejtezése 
Károsítja a környezetet, ha az akkumulátort a háztartási hulladék közé dobja. A meghibásodott vagy 
használhatatlan akkumulátorokat az erre a célra szánt gyűjtőkonténerekbe kell dobni. Ha kidobja az 
akkumulátort, kövesse a helyi ajánlásokat és előírásokat. Amennyiben több információra van szüksége, 
keresse meg a helyi szemétszállító társaságot. 
 
Háziállatok 
Kerülje az AR.Drone 2.0 használatát háziállatok, különösen kutyák közelében. Az AR.Drone 2.0 
ultrahangos magasságmérőt tartalmaz, melynek működési frekvenciája 40 kHz. Közismert tény, hogy az 
ultrahang megzavar bizonyos háziállatokat, legfőképpen a kutyákat. Ha az AR.Drone-t kutya jelenlétében 
használja, az állat kiszámíthatatlanul vagy akár veszélyesen is viselkedhet. 
 
 
 

Az első lépések 
 
A használat előtt 
Megjegyzés: Az áttekinthetőség kedvéért a továbbiakban ez a leírás az iPod touch®, iPhone®, iPad® és 
más hasonló telefonok, illetve tabletek mindegyikére „okostelefon“-ként hivatkozik. 
 

AR.Drone 2.0 
) 

 

Védőgyűrűs burkolat (beltéri 
használathoz

Védőborítás nélküli burkolat 
(kültéri használathoz) 

 
Töltő r Akkumuláto Matricák 

 
Megjegyzés: Távolítsa el a gyári védőmatricákat az AR.Drone-ról, a kameráról és a két burkolatról. 
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Matricák 

A csomaghoz mellékelt matricákat tartsa 
meg - ezeket a beltéri burkolat megjelölt 
pontjaira kell majd ragasztani, mielőtt a 
több résztvevős (multiplayer) játékokkal 
játszana. 

 

Az app letöltése 
Lépjen be az App Store-ba vagy az Android Market / Google Play alkalmazásba, és töltse le az ingyenes 
AR.FreeFlight 2 appot. 
 
 
Akkumulátor 
Az akkumulátor töltése 
 
1. Válassza ki az országának megfelelő adaptert, 
és helyezze a töltőre. 
 
2. Helyezze be az akkumulátort a töltőbe, majd 
dugja be a töltőt a konnektorba. 
 
Az akku töltési ideje másfél óra. 
 

 
 
Megjegyzés: Az AR.Drone 2.0 akkumulátora használható a korábbi AR.Drone-nal, és az AR.Drone 
akkumulátora is használható az AR.Drone 2.0-val. Az AR.Drone 2.0 töltőjével azonban nem tölthetjük az 
AR.Drone akkumulátorát, és az AR.Drone töltőjével sem tölthetjük az AR.Drone 2.0 akkumulátorát. 
 
 
Az akkumulátor behelyezése 
 
1. Helyezze be az akkumulátort a megfelelő 
rekeszbe. 
2. Ellenőrizze, hogy az akkumulátort szilárdan 
tartja-e a biztosítószerkezet. 
3. Az akkut kapcsolja hozzá az AR.Drone 2.0-hoz. 

 
 
. 
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Az okostelefon töltöttségi szintjének ellenőrzése 
 
Az AR.Drone 2.0 optimális működéséhez ellenőrizze, hogy az okostelefon beépített akkumulátora 
teljesen fel van-e töltve. A gyenge vagy félig feltöltött okostelefon akkumulátor az AR.Drone 2.0 gyengébb 
teljesítményéhez vezethet (a parancsokra való reagálás sebessége, a videoközvetítés minősége stb. 
terén). 
 
 
Beltéri használat 
Ne reptesse az AR.Drone 2.0-t kisgyermekek, háziállatok és törékeny tárgyak közelében. 
 

• Helyezze fel a védőgyűrűkkel ellátott burkolatot, mely megvédi az AR.Drone 2.0-t az esetleges 
ütközésektől. 

 
 
• Helyezze az AR.Drone-t egy legalább 4 x 4 méteres, akadályok nélküli szoba közepére. Lépjen a 

készülék hátulja mögé 1 méterrel (a készülék elejét könnyű felismerni a kameráról). 
 
 
• Az AR.FreeFlight 2.0 program beállításai között kapcsolja ki az Outdoor Shell és az Outdoor 

Flight lehetőségeket. 
 
 

 
 
 

Kültéri használat 
• Helyezze fel a védőgyűrűk nélküli burkolatot. 
 

 
• Helyezze az AR.Drone-t lapos, száraz felületre egy olyan területen, ahol nincsenek akadályok. 

Lépjen a készülék hátulja mögé 1 méterrel (a készülék elejét könnyű felismerni a kameráról).  
 
• Az AR.FreeFlight 2.0 program beállításai között kapcsolja be az Outdoor Shell és az Outdoor 

Flight lehetőségeket.  

 
 

 6



• Ne használja az AR.Drone 2.0-t kedvezőtlen időjárási körülmények között (eső, erős szél, 
havazás), illetve ha a látási viszonyok nem megfelelőek (éjszaka). Habár az automata pilóta 
képes bizonyos mértékű turbulenciát kompenzálni, ne reptesse az AR.Drone 2.0-t 15 km/h-t 
meghaladó szélben. 

 
 
Megjegyzés: Vegye számításba, hogy a szélerősség eltérő lehet ott, ahonnan Ön az AR.Drone 2.0-t 
irányítja, és ott, ahol a gép épp repül. Ez megmagyarázhatja a röppálya hirtelen változásait is. 
 
 

Csatlakoztatás 
 

Az okostelefon és az AR.Drone 2.0 csatlakoztatása 
 
1. Vegye le a vázat és helyezze be az akkumulátort az AR.Drone 
2.0-ba. Ellenőrizze, hogy az akku szíjja feszes legyen, majd 
csatlakoztassa az akkut az AR.Drone 2.0-hoz. 
 
2. Várja meg, amíg a motorok beindulnak. 
 
3. Az okostelefonon keresse meg az elérhető Wi- 
Fi® hálózatokat. iPhone-on ezt a Beállítások > Wi-Fi alatt találja, 
Android készülékeken pedig a Beállítások > Vezeték nélküli 
hálózatok > Wi-Fi menüpont alatt. 
> Ekkor megjelenik az elérhető WiFi hálózatok listája. 
 

 

4. Válassza az “ardrone2” hálózatot. 
 
5. Várja meg, amíg a kapcsolat felépül. Ezt általában a Wi-Fi logó megjelenése jelzi az okostelefon 
képernyőjének legfelső sávjában. 
 
6. Indítsa el az AR.FreeFlight 2.0 appot. 
> Megjelenik az üdvözlő képernyő. A kapcsolat létrejött.  
 
Megjegyzés: Ha az okostelefon és az AR.Drone 2.0 között létrejött a Wi-Fi kapcsolat, a két eszköz 
automatikusan párosításra kerül a következő alkalommal is. Ezután kizárólag a kapcsolatot létrehozó 
iPhone-t lehet az AR.Drone 2.0-val használni. Ha másik okostelefonnal irányítaná az AR.Drone 2.0-t, 
kövesse a következő bekezdés utasításait. 
 
Az AR.Drone 2.0 használata egy másik okostelefonnal  
 
Ha másik okostelefonnal szeretne kapcsolódni az AR.Drone 2.0-hoz a korábban párosított okostelefon 
helyett, kapcsolja ki a Pairing funkciót. 
 
Amíg a Pairing funkció aktív, az AR.Drone 2.0 nem fog másik okostelefonhoz kapcsolódni.  
 
A Pairing funkció kikapcsolása:  
1. Indítsa el az AR.FreeFlight 2.0-t és nyomja meg a TAKE OFF gombot. 

2. Nyomja meg a  gombot. 
3. Kapcsolja ki a Pairing funkciót.  
 

 
A LED színek jelentése 
A LED lámpák nem mások, mint a pirosan vagy zölden világító lámpácskák a készüléken. Kétféle LED 
található meg az AR.Drone 2.0-n: 

o négy darab motor LED a propellerek közelében 
o a rendszer LED az AR.Drone 2.0 hasán 
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A motor LED-ek 
 

A LED jelzése Jelentés 

A négy LED piros 
 

A tápellátás megfelelő, ám probléma támadt. 
 
 

A négy LED egymás után pirosan felvillan 
 A motorok épp beindulnak. 

A négy LED zölden villog Az AR.Drone 2.0 épp felszáll vagy landol. 
 

A két elülső LED zöld, 
A két hátsó LED piros 
 
 

Az AR.Drone 2.0 repül. A színek alapján messziről 
is könnyen megkülönböztetheti az AR.Drone 2.0 
elejét és hátulját.. 
 

 
 
A rendszer LED 
Az akkumulátor behelyezése után várjon 20 másodpercet, majd ellenőrizze a rendszer LED színét. 
 
Megjegyzés: Ne fordítsa fejjel lefelé az AR.Drone 2.0-t a rendszer LED színének ellenőrzésekor. Jobb, 
ha elegendő magasságba emeli az AR.Drone 2.0-t ahhoz, hogy a LED láthatóvá váljon. 
 
 
Ha a LED zöld, az AR.Drone felszállhat. 
Amennyiben 20 másodperc elteltével a LED piros vagy narancssárga, csatlakoztassa le, majd 
csatlakoztassa vissza az akkumulátort.  
 

 
Hibaelhárítás 
 

Az AR.Drone 2.0 IP címének ellenőrzése 
Ellenőrizze az AR.Drone 2.0 IP címét a kapcsolat létrehozása után. Ehhez tegye a következőt:  
- iPhone esetében válassza a Beállítások > Wi-Fi opciót, és nyomja meg az „ardrone2“ hálózatnál a jobb 
oldali nyilat.  
- Android készülékeken a Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok > Wi-Fi menüpont alatt válassza ki az 
„ardrone2“ hálózatot. 
 
 
Az IP mezőben egy 192.168.1.X-szel kezdődő IP 
címnek kell megjelennie  
 
Ha az IP cím 169-cel kezdődik, az okostelefon és 
az AR.Drone 2.0 között nem jöhet létre a 
kapcsolat. 
  
A téves IP címet többféle probléma okozhatja: például ha az AR.Drone 2.0 már össze lett párosítva egy 
másik okostelefonnal, vagy a Wi-Fi jelet valami zavarja. További információt a Kérdések és válaszok 
részben talál.  
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A Pairing funkció kikapcsolása 
Ha másik okostelefonnal szeretne kapcsolódni az AR.Drone 2.0-hoz a korábban párosított okostelefon 
helyett, kapcsolja ki a Pairing funkciót. 
Amíg a Pairing funkció aktív, az AR.Drone 2.0 nem fog másik okostelefonhoz kapcsolódni.  
 
A Pairing funkció kikapcsolása:  

1. Indítsa el az AR.FreeFlight 2.0-t és nyomja meg a TAKE OFF gombot. 

2. Nyomja meg a   gombot. 
3. Kapcsolja ki a Pairing funkciót. 

 
 
Az AR.Drone 2.0 újraindítása 
 
 
Az AR.Drone 2.0 újraindításához egyszerűen csak 
csatlakoztassa le, majd kösse vissza az 
akkumulátort. Ezután várja meg, míg a rendszer 
LED zöldre vált.  
 

 
 
 

AR.FreeFlight 2.0 
 
Csúsztassa a joysticket jobbra, és az AR.Drone 2.0 jobbra fordul. Csúsztassa balra a joystickot, és az 
AR.Drone 2.0 balra fordul. 
 

 
Ha a joystickot felfelé tolja, az AR.Drone 2.0 emelkedik. A joystick lefelé tolásával az AR.Drone 2.0 
süllyedni kezd.  
 

 
 
A többi manőver a Joypad mode és az Absolute control beállításain múlik. 
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Mielőtt repülni kezd 
 
Az iPhone tartása 
 
Egy bizonyos dőlési határon túl (kb. 90 fok a 
vízszinteshez képest) az iPhone gyorsulásmérője 
nem érzékeli a mozdulatokat. Azt ajánljuk, hogy az 
iPhone-t a vízszinteshez közeli helyzetben tartsa, 
hogy elkerülje a kényelmetlen, illetve hatástalan 
pozíciót abban az esetben, ha az AR.Drone-t 
hirtelen visszafelé kell mozgatnia. Amikor 
megnyomja a bal gombot, az iPhone pillanatnyi 
helyzete referenciahelyzetként rögzül. 

 
 
Az iPhone fogása 
 
Az iPhone-t tartó kéz helyzete 
befolyásolhatja a Wi-Fi jel erősségét. 

 
A LED lámpa színe 
Ellenőrizze az AR.Drone alján található rendszer LED színét. 
 
Beállítások 
 
1. Indítsa el az AR.FreeFlight 2.0 appot és nyomja meg a PILOTING menüpontot. 
 

2. Nyomja meg a  gombot . 
 

3. Ellenőrizze, hogy az AR.Drone vízszintes felületen áll, mielőtt megnyomja a  gombot. 
 
4. Válassza ki az AR.Drone-on lévő burkolat jellegét (kültéri vagy beltéri) és a tervezett repülési fajtát 
(kültéri vagy beltéri). 
 
 
 
 

Repülés 
Indítsa el az AR.FreeFlight 2.0 appot és nyomja meg a PILOTING menüpontot, így az AR.Drone 2.0 
szabad repülési módba kerül. 
> Az AR.Drone 2.0 elülső kamerájának képe megjelenik az okostelefon képernyőjén. 
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Kezelőfelület 

 
 

1 - Felszállás 
 

Nyomja meg a gombot. 

A motorok felpörögnek és az AR.Drone 2.0 automatikusan 50 cm és 1 méter közti magasságba 

emelkedik. 

 

2 - Kormányzás 
 
Csúsztassa a joystickot jobbra, és az AR.Drone 2.0 jobbra fordul. Csúsztassa balra a joystickot, és az 
AR.Drone 2.0 balra fordul. 
 

 
 

Ha a joystickot felfelé tolja, az AR.Drone 2.0 emelkedik. A joystick lefelé tolásával az AR.Drone 2.0 
süllyedni kezd.  

 

 11



 
 
 
 

A többi manőver a Joypad mode és az Absolute control beállításain múlik. 
 
3 – Kezdő képernyő 
A főmenühöz való visszatéréshez nyomja meg a  gombot. Az AR.Drone 2.0 automatikusan stabil 
pozíciót vesz fel. 
Nyomja meg PILOTING gombot, ha ismét irányítani szeretné az AR.Drone 2.0-t. 
 
 
4 – Az akku töltöttségi szintje 
Az akkumulátor visszajelző ikonja  az akku maradék töltöttségi szintjét jelzi. Az akkuidő körülbelül 
12 perc.  

A visszajelző pirosra vált , ha az akku lemerülőben van. Ekkor az AR.Drone 2.0 felajánlja a landolás 
lehetőségét. Ha ezt nem veszi igénybe, az AR.Drone 2.0 automatikusan landol. 
 
 
Figyelem: Azt ajánljuk, hogy kézi irányítással szálljon le az AR.Drone 2.0-val, amint a visszajelző 
alacsony töltöttséget mutat, mivel így elkerülhető, hogy az AR.Drone 2.0 véletlenül nekiütközzön 
egy embernek, háziállatnak vagy tárgynak az automatikus leszállás során. 
 
 
5 - Beállítások 
Érintse meg a  ikont az AR.Drone 2.0 beállításait tartalmazó menü megnyitásához. További 
információt a Beálltások részben talál. 
 
 
 
6 – Hálózati állapot 
A  ikon az okostelefon és az AR.Drone 2.0 közti Wi-Fi kapcsolat jelerősségét mutatja. Minél több 
vonás látható, annál erősebb a kapcsolat. 
 
 
7 – Vészjelző gomb 

Az  gombot kizárólag vészhelyzetben nyomja meg. Ha megnyomja az  
gombot, a motorok kikapcsolnak és az AR.Drone 2.0 lezuhan a levegőből. 
 A legtöbb helyzetben elegendő szabályosan leszállni az AR.Drone-nal a problémák elhárításához. 
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8 - Kameraváltás 

Nyomja meg a   gombot az AR.Drone 2.0 elülső és alsó kamerája közti váltáshoz. 
 
 
 
9 - Videó 
Videófelvétel készítéséhez nyomja meg a gombot. A videófelvételek az okostelefon memóriájába és 
az AR.Drone 2.0-ba helyezett USB pendrive-ra egyaránt készülhetnek.  
 
Megjegyzés: A stabil Wi-Fi kapcsolat fenntartása miatt célszerű USB pendrive-ra készíteni a 
videófelvételeket, mivel ez nem terheli az okostelefon és az AR.Drone 2.0 közti kapcsolatot. 
 
 
Videófelvétel USB pendrive-ra: 
 
1. Csatlakoztassa az USB meghajtót az AR.Drone 2.0-hoz. A 
pendrive-on legyen legalább 100 MB szabad hely, enélkül a 
videófelvétel nem működik. 
 
 
Megjegyzés:  Egy 128 MB–os pendrive kb. 30 másodpercnyi 
videófelvételt tárolhat. 

 
 
2. Az AR.FreeFlight 2.0 beállításai között engedélyezze az USB recording 
lehetőséget. 
> A videófelvételek .mp4 formátumban tárolódnak a pendrive-on. 
 
 
 

Az USB logó melletti időjelző mutatja a fennmaradó felvételi időt. A számláló pirosra vált, ha 
már csak 30 másodpercnyi felvételi lehetőség marad. Ha nincs elég hely az AR.Drone 2.0-hoz 
csatlakoztatott pendrive-on, a rendszer hibajelzést ad. 
 
Videórögzítés az okostelefon memóriájába: kapcsolja ki az USB recording lehetőséget az 
AR.FreeFlight 2.0 beállításainál. 
A rögzített videókat a PHOTOS VIDEOS menüpontból tekintheti meg utólag. További információt a Fotók 
és videók kezelése részben talál. 
 
Megjegyzés: Az okostelefonra rögzített videókat a számítógépre is áttöltheti .mov formátumban, USB 
kábelen keresztül. 
 
 
 
10 - Fotó 
Fotó készítéséhez nyomja meg a  gombot.. 
A rögzített fotókat a PHOTOS VIDEOS menüpontból tekintheti meg utólag. További információt a Fotók 
és videók kezelése részben talál. 
 
 
 
Leszállás 
Győződjön meg róla, hogy az AR.Drone közvetlenül egy vízszintes, száraz és akadálymentes felület felett 

lebeg, majd nyomja meg a  gombot. 
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Autopilóta 
Ha elveszi az ujjait az okostelefon képernyőjéről, az autopilóta stabilizálja az AR.Drone 2.0 helyzetét, és 
lebegésben tartja a gépet. 
Ha az AR.Drone irányítása közben hívást vagy SMS-t kap, az AR.Drone 2.0 automatikusan leszáll. 
Ha fogadja a hívást vagy megnyitja az SMS-t, a repülést irányító program kilép. 
Ha elutasítja a hívást vagy nem nyitja meg az SMS-t, folytathatja az AR.Drone 2.0 használatát.  
Ha az AR.Drone 2.0 és az okostelefon közti távolság túl nagyra nő (kb. 50 méteren túl, a Wi-Fi-től 
függően), a két eszköz között megszakadhat a kapcsolat. Amennyiben ez bekövetkezik, ne zárja be a 
programot, hanem menjen közelebb az AR.Drone-hoz.  
 
 
 

Hibaüzenetek 
Forduljon a Kérdések és válaszok (FAQ) részhez, ha hibaüzenetet kap. 
 

 
Beállítások 
Az AR.Drone 2.0 beállításainak eléréséhez nyomja meg a  gombot. További információt a Beállítások 
részben talál. 
 
 
Csatlakoztatás 
Ha másik okostelefonnal szeretne kapcsolódni az AR.Drone 2.0-hoz a korábban párosított okostelefon 
helyett, kapcsolja ki a Pairing funkciót. 
Amíg a Pairing funkció aktív, az AR.Drone 2.0 nem fog másik okostelefonhoz kapcsolódni.  

 
 
A hálózat neve 
Az „AR Drone network name“ opcióval megváltoztathatja azt a hálzóati nevet, amelyen az AR.Drone 2.0 
megjelenik az okostelefon számára. 
 
Megjegyzés: Az AR.Drone 2.0 hálózati neve kizárólag, betűket, számokat és aláhúzást ("_") 
tartalmazhat. A név nem lehet hosszabb 32 karakternél. 
 
 

 
 
 
 
A kezelőfelület áttetszősége 
Az Interface opacity beállítással megváltoztathatja az AR.FreeFlight 2.0 kezelőfelület áttetszőségét a 
kijelzőn. Minél alacsonyabb az áttetszőségi érték, annál halványabb lesz a kezelőfelület. 
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USB felvétel 
Az USB recording opció azt szabályozza, hogy hol tárolódjanak a videófelvételek. 

 
Megjegyzés: A stabil Wi-Fi kapcsolat fenntartása miatt célszerű USB pendrive-ra készíteni a 
videófelvételeket, mivel ez nem terheli az okostelefon és az AR.Drone 2.0 közti kapcsolatot. 
 
Ha USB pendrive-ra szeretné rögzíteni a videót, kapcsolja be az USB recording opciót. Ha az okostelefon 
memóriájába szeretne videót rögzíteni, kapcsolja ki ezt az opciót. 
 
Note: . A pendrive-on legyen legalább 100 MB szabad hely, enélkül a videófelvétel nem működik. Ebben 
az esetben a felvételek az okostelefon memóriájába kerülnek. 
 
 
Flip engedélyezése 
A Flip manőver használatához koppintson kétszer az okostelefon 
érintőképernyőjére. A Flip enabled opciót ehhez engedélyezni kell. 
 
 

 
 

 
 
Magassági korlát 
Az Altitude limit opcióval korlátozhatja az AR.Drone 2.0 által elérhető magasságot. Ha az AR.Drone 2.0 
magasabbra emelkedne, automatikusan visszaáll a beállított magasságra.  
 

 
 
 
Függőleges sebességi korlát 
A Max vertical speed opciónál beállíthatja azt a sebességi korlátot, amivel az AR.Drone 2.0 emelkedhet 
vagy süllyedhet Minél inkább jobbra csúsztatja a kurzort, annál nagyobb lesz a sebesség. 

 
 
 
Fordulási sebességi korlát 
A Max rotation speed  opcióval megadhatja az AR.Drone 2.0 fordulási sebességének maximumát. A 
kurzort jobbra tolva növelheti a sebességet. 
 

 
 
Dőlési korlát 
A Max tilt angle opcióval megadhatja a legnagyobb dőlésszöget, amellyel az AR.Drone előre vagy hátra 
haladhat. 
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Ha az érték nagy, az AR.Drone 2.0 dőlése nagyobb lesz. Ha az érték kisebb, az AR.Drone is kevésbé dől 
meg. 
 



Megjegyzés: Ez a beállítás a gyorsulást is szabályozza. Ha a dőlés nagyobb, az AR.Drone 2.0 jóval 
nagyobb mértékben gyorsulhat. 
 

 
 
Kültéri burkolat 
Az Outdoor hull opcióval állíthatja be, hogy a kültéri (védőgyűrűk nélküli) burkolat rajta van-e az AR.Drone 
2.0-n. Ha a kültéri burkolatot használja, kapcsolja be ezt az opciót. 
 

 
 
Kültéri repülés 
Az  Outdoor flight opcióval választhatja ki a repülés jellegét. Kapcsolja be ezt az opciót, amennyiben a 
szabadban repül, különösen, ha szél fúj. 

 

 
 
Joypad mód 
A Joypad mode beállítással engedélyezheti vagy kikapcsolhatja az okostelefon gyorsulásmérőjének 
használatát az AR.Drone 2.0 irányításánál. 
Ha a Joypad mode ki van kapcsolva, és az okostelefon rendelkezik gyorsulásmérővel (pl. az iPhone), 
használhatja a gyorsulásmérő gombot az AR.Drone irányításához. Ha a Joypad mode engedélyezve van, 
egy második joystick helyettesíti a gyorsulásmérő gombját.  
 

 

• Tolja felfelé a joystickot, és az AR.Drone 2.0 
emelkedni kezd.  

 
• Tolja lefelé a joystickot a süllyedéshez. 

 
• Jobbra foduláshoz tolja jobbra a joystickot. 

 
• Balra forduláshoz tolja balra a joystickot. 

 
 
 
 

• Tartsa lenyomva a gyorsulásmérő gombot és 
döntse előre az okostelefont, és az AR.Drone 
2.0 előrefelé repül.  

 
• Tartsa lenyomva a gyorsulásmérő gombot és 

döntse hátra az okostelefont, és az AR.Drone 
2.0 hátrafelé repül.  

 
• Tartsa lenyomva a gyorsulásmérő gombot és 

döntse jobbra az okostelefont, és az AR.Drone 
2.0 jobbfelé repül.  

 
• Tartsa lenyomva a gyorsulásmérő gombot és 

döntse balra az okostelefont, és az AR.Drone 
2.0 balfelé repül.  

 
 
Megjegyzés: Az AR.Drone 2.0 mozgása az Absolute control opció beállításán is múlik. 
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Absolute control 
Az Absolute control üzemmód teljes referenciális irányítást tesz lehetővé. Ez a mód az irányítást végző 
személyt használja referenciapontként: az AR.Drone 2.0 irányától függetlenül abba az irányba mozdul el, 
amerre az okostelefont döntjük (a Joypad mode kikapcsolt állapotában), vagy amerre a joystickot toljuk 
(ha a Joypad mode engedélyezve van. 
 

 
 
 
Ha az Absolute control engedélyezve van, és a felhasználó az AR.Drone 2.0 felé néz: 
 

• Csúsztassa felfelé a joystickot, és az AR.Drone távolodni kezd 
• Csúsztassa lefelé a joystickot, és az AR.Drone közelíteni kezd 
• Csúsztassa a joystickot jobbra, és az AR.Drone jobbfelé mozdul 
• Csúsztassa a joystickot balra, és az AR.Drone balfelé mozdul 

 
Nyomja meg a Calibration gombot az AR.Drone 2.0 magnetométerének alaphelyzetbe hozásához.  
 
Balkezes üzemmód 
A Left-handed mode bekapcsolt állapotában a kezelőfelületen megfordulnak a kezelőszervek. 

 
 
Döntési korlát 
A Max tilt angle értékkel beállíthatja az okostelefon gyorsulásmérőjének érzékenységét. Ha ez az érték 
magas, az okostelefont erősen meg kell dönteni ahhoz, hogy az AR.Drone 2.0-t irányítsuk. Ha az érték 
alacsony, elegendő egy kis döntés az irányításhoz. 
Megjegyzés: Ha a Joypad mode engedélyezve van, a Max tilt angle érték a joystick érzékenységét 
szabályozza. 
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Fotók és videók kezelése 
 
Megtekintés 
Válassza a PHOTOS VIDEOS menüpontot a fotók és videók megtekintéséhez. 
 

A fotók megtekintéséhez nyomja meg a gombot. 

A videók megtekintéséhez nyomja meg a gombot. 
 

 
Regisztráció 
A fotók és videók megosztása előtt regisztrálhatja magát, így nem kell minden megosztás előtt külön 
megadni az azonosító adatait. 
 

 
 

A regisztráció menete: 
 
1. A főmenüből válassza az Options lehetőséget. 
 
2. Nyomja meg a Sign in-t. 
 
3. Adja meg Google azonosítóját, válassza a 
Remember opciót és nyomja meg a Sign in 
gombot. 
 
Megjegyzés: A bejelentkezés az  
AR.FreeFlight 2.0 használata közben végig 
érvényes marad. 

 

 
 

Megosztás 
 
A fotókat és videókat a YouTube és Picasa oldalakon oszthatja meg. Ehhez be kell jelentkezni az 
ezekhez a szolgáltatásokhoz tartozó Google fiókkal a következő módon: 
 
 
1. Válassza ki a fotót vagy videót. 
 
2.Adja meg a szükséges adatokat. 
 
3. Válassza ki a fotó vagy videó 
láthatóságát: privát vagy publikus. 
 
4. Nyomja meg az Upload now 
gombot. 

 
 

 
 
 
 
 

 18
 



Frissítés 
 
Megjegyzés: A frissítés előtt húzza ki az USB pendrive-ot az AR.Drone 2.0-ból. 
A főmenüből válassza az AR.DRONE UPDATE 
pontot. 
A frissítés automatikusan elindul. A frissítés 
után az AR.Drone 2.0 újraindul. Ellenőrizze, 
hogy a rendszer LED zölden világít-e. Lépjen ki 
az AR.FreeFlight 2.0 appból, és ellenőrizze, 
hogy létrejött-e a kapcsolat az AR.Drone 2.0 és 
az okostelefon között.  
 
 

 

AR.Games 
 
A főmenüből válassza a GAMES opciót az 
elérhető játékok listájához.  
 
Nyomja meg a Download gombot a játékok 
letöltéséhez. 
 
 

 

 
AR.Drone Academy 
Az AR.Drone Academy eléréshez látogassa meg a parrot-ardrone.hu weboldalt. 
 
 
 
 

Általános információk 
 

Figyelmeztetés 
A Parrot AR.Drone 2.0-t mindig biztonságosan és felelősségteljes módon kell használni, hogy elkerülje az 
emberekben, állatokban és anyagi javakban keletkező kárt a repülési útvonal közelében. Ennek 
érdekében mindig az itt olvasható használati és biztonsági előírások szerint üzemeltesse a Parrot 
AR.Drone 2.0-t. A Parrot arra is emlékeztetni szeretné, hogy a Parrot AR.Drone 2.0-t nem szabad 
engedély nélküli vagy törvényellenes célokra használni, mivel ilyen esetben minden felelősség a 
felhasználót terheli az általa okozott károkért és veszteségért. Az adatvédelmi törvények betartására 
különösen oda kell figyelni, és el kell kerülni, hogy a Parrot AR.Drone használata közben más személyek 
magánélethez való joga sérüljön. 
A PARROT a termék vagy a dokumentáció használatából eredő semmiféle következményért nem felelős. 
Szintén nem felelős a PARROT bármiféle károkozásért vagy véletlen adatvesztésért, amely a termék 
vagy a dokumentáció használatának közvetlen vagy közvetett folyománya. 
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Jótállás 
A Parrot a vásárlás napjától számított 12 hónapos jótállást biztosít az AR.Drone 2.0 termékre az 
anyaghibák és gyártási hibák tekintetében. A fogyóeszköznek minősülő alkatrészekre 6 hónap jótállás 
vonatkozik. A jótállás igénybevételéhez az eredeti számlával kell igazolni a vásárlás idejét. 
  
 
A Parrot által biztosított jótállás nem vonatkozik a következőkre: 
- véletlen ütközés vagy zuhanás által kiváltott hibák; 
- a termék nem rendeltetésszerű használata során keletkezett hibák, a PARROT által ebben a használati 
utasításban vagy a www.parrot.com oldalon leírtaktól eltérő módon felszerelt pótalkatrészek által okozott 
hibák, illetve a felhasználó által a Parrot AR.Drone 2.0-n elvégzett egyedi módosítások által okozott 
hibák; 
- a felhasználó vagy nem hivatalos szerviz által végzett javítások által okozott hibák, a PARROT által 
biztosított pótalkatrészek kivételével; 
- a nem a PARROTT által biztosított, eredeti csomagolásban érkező pótalkatrészek által kiváltott hibák; 
- a PARROT által nem jóváhagyott pótalkatrészek, különösen a PARROT által nem jóváhagyott 
akkumulátor használata esetén (az eredeti PARROT akkumulátorok a rajtuk lévő hologram alapján 
azonosíthatók); 
- bármiféle meghibásodás, amelyet nem gyártási vagy anyaghiba okozott; 
- a Parrot újratölthető akkumulátor (086x) hosszú távon bekövetkező fokozatos teljesítménycsökkenése, 
amely nem számít gyártási vagy anyaghibának. 
 
Amennyiben a műszaki ellenőrzés során kiderül, hogy a termék nem számít hibásnak (különösen a 
repülés utolsó 30 másodpercének adatai alapján, melynek eredménye külön kérésre hozzáférhető), 
fenntartjuk a jogot arra, hogy a terméket a feladó költségén juttassuk vissza, és egyben kiszámlázzuk a 
műszaki ellenőrzés költségét a feladónak. 
 
A fogyóalkatrészek kivételével a pótalkatrészekre 12 hónap jótállás vonatkozik, ugyanazon feltételek 
mellett, amelyek itt ismertetésre kerültek. A jótállás nem vonatkozik a nem Parrot termékekben 
keletkezett kárra, beleértve az AR.Drone irányításához használt eszközöket. 

 
Változások 
Az itt közzétett leírások és műszaki adatok kizárólag tájékoztató célokat szolgálnak, és bármikor 
megváltozhatnak, előzetes figyelmeztetés nélkül. Ennek a használati utasításnak a legújabb változata 
azonban mindig elérhető lesz weboldalunkon, a www.parrot.com címen. A leírások és műszaki adatok a 
nyomdába adás idején pontosnak számítanak. Bár a használati utasítás megírásakor a lehető 
leggondosabban jártunk el annak érdekében, hogy pontos információt adjunk át, a Parrot nem felelős 
semmiféle közvetlen vagy közvetett következményért, amelyet az itt közzétett információ idéz elő. A 
Parrot fenntartja a jogot, hogy a terméket és a használati utasítást korlátozások nélkül kibővítse vagy 
fejlessze, a felhasználók előzetes értesítése nélkül. Mivel termékeink tökéletesítése folyamatos célunk, a 
megvásárolt termék kissé eltérhet attól a modeltől, amelyet ez a használati utasítás ismertet. 
 
 

CE megfelelőségi nyilatkozat 
A Parrot SA (174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, Franciaország) felelőssége teljes tudatában kijelenti, 
hogy a használati utasításban ismertetett termék megfelel az EN 301489-17, EN300328, EN71-1, EN71-
2, EN71-3, EN62115 műszaki szabványoknak, a Rádióberendezésekre és Telekommunikációs 
berendezésekre vonatkozó direktíva (1999/5/EC R&TTE), illetve az Általános Biztonsági direktíva 
(2001/95/EC) előírásai alapján. 
 
 

Védjegyek 
A Parrot és a Parrot logó a PARROT SA bejegyzett védjegyei; az AR.Drone 2.0 a Parrot SA védjegye; az 
iPhone® és iPad® az Apple Inc. bejegyzett védjegye az USA-ban és más országokban. 
A Wi-Fi Alliance Member Logo a Wi-Fi Alliance logója. A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye. 
Az Android a Google, Inc. bejegyzett védjegye. 
A használati utasításban említett összes egyéb védjegy oltalom alatt áll, és birtokosának tulajdona. 


