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Příprava modelu Xplorer Mini

Předletová kontrola

Než s modelem Xplorer Mini vzlétnete, vždy zkontrolujte, zda není poškozený 

a zda nemá chybně instalované součásti, které by mohly způsobit během letu 

potíže. S poškozeným modelem Xplorer nelétejte.

Vždy zkontrolujte, zda jsou řádně upevněné vrtule a dotažené šrouby. Další 

informace o správné montáži vrtulí najdete v příslušné kapitole podrobného 

návodu k obsluze.

Rozložení modelu Xplorer Mini

Sejměte čtyři ochranné svorky ramen.

Tlačítko zámku složení modelu držte 

stisknuté.

Otvírejte současně obě zadní ramena, 

dokud neuslyšíte „cvaknutí“.

Tlačítko zámku složení modelu držte 

stisknuté.

Otvírejte současně obě přední ramena, 

dokud neuslyšíte „cvaknutí“.



Vložení a vyjmutí letového 

akumulátoru

Létání

Vložení letového akumulátoru

Uprostřed na horním krytu vyhledejte otvor označený „Open“ (otevřít) a 

pomocí palce kryt pomalu sejměte.

Po dobu 3 sekund podržte stisknutý vypínač naspodu modelu. Nejprve 

uslyšíte zvuk zapnutí. Poté vyčkejte, než začnou blikat letové kontrolky.

Postavte model Xplorer Mini před sebe tak, aby směrem k vám mířily zadní 

letové kontrolky modelu.Od modelu Xplorer udržujte odstup minimálně 3 

metry.

Otevřete aplikaci XIRO Xplorer a dostanete se k rozhraní pořizování 

letových záběrů v reálném čase.

Model Xplorer Mini lze ovládat jen jedním mobilním zařízením současně. 

Pokusíte-li se k modelu připojit druhé mobilní zařízení, objeví se na displeji 

zpráva „The Xplorer Mini is connected to another mobile device“ (model 

Xplorer Mini je spojený s jiným mobilním zařízením).

Nyní je spojení s aplikací XIRO Xplore dokončeno a vy můžete 

začít pořizovat skvělé letové záběry.

U svého mobilního zařízení zapněte signál WiFi, vyhledejte dostupné sítě 

WiFi a ze seznamu vyberte síť s názvem „XPLORER_Mini_XXXXXX“. Až 

budete vyzváni k zadání hesla, zadejte výchozí heslo: XIRO1234. Nyní 

model Xplorer Mini naváže spojení s aplikací XIRO. (Noví uživatelé, je třeba 

se nejprve registrovat.)

Vraťte zpět na místo horní kryt modelu Xplorer Mini. Až bude správně 

umístěný, uslyšíte „cvaknutí“. Přesvědčte se, zda je horní kryt modelu 

Xplorer Mini dobře připevněný.

Akumulátor jemně přitlačte směrem dopředu ke konektoru, dokud 

neuslyšíte „cvaknutí“. Akumulátor je nyní vložen do modelu.

Ověřte si, zda je akumulátor pevně zajištěn 

zámkem.

Zapnutí modelu Xplorer Mini

Připojení prostřednictvím aplikace XIRO Xplorer

metry
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