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BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote,
kaip  naudotis  panašaus  tipo  prietaisais.  Prietaisą  naudokite  tik  taip,  kaip  nurodyta  šioje  instrukcijoje.
Išsaugokite  instrukciją,  kad  prireikus  galėtumėte  ja  pasinaudoti  ateityje.  Taip  pat  rekomenduojame  iki
garantinio  aptarnavimo laikotarpio  pabaigos  išsaugoti  originalią  pakuotę,   kasos  čekį  ir  garantinį  taloną.
Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje. 

Šis  prietaisas  nėra  skirtas  naudoti  asmenims  (įskaitant  vaikus)  su  sumažėjusiomis  fizinėmis,
jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar
apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje
nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino.  Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį,
nelaikykite jų drėgmėje. Nepurkškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso  po tekančiu
vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite
prietaisu   pramoninėje  aplinkoje  ar  lauke.  Šalia  prietaiso  nenaudokite  aerozolių.   Jeigu  prietaisu
nesinaudosite,  padėkite  jį  ten,  kur  negalėtų  pasiekti  vaikai.  Jeigu  prietaisas  į  vaiko  rankas  pateks  be
suaugusiojo  priežiūros,  vaikas  gali  susižeisti  arba  sugadinti  prietaisą.  Kai  prietaisu   nesinaudojate,  jį
paliekate  be priežiūros,  prieš surinkdami,  išardydami ar valydami,  visuomet ištraukite kištuką iš  elektros
tinklo  lizdo.  Nestatykite  prietaiso  šalia  atviros  ugnies  ar  prietaisų  bei  įrenginių,  kurie  gali  būti  šilumos
šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokiu
būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas
maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių
daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už
laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš
maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido - galite sugadinti  laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir
švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą  naudokite tik pagal paskirtį. 

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS 

 Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą. 

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA 

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų
elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant
šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus
atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose
Europos  šalyse  įsigydami  atitinkamą  naują  gaminį,  senus  gaminius  galite  grąžinti  vietos  pardavėjams.
Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo
poveikio  aplinkai,  kuris  gali  būti  padarytas  netinkamai  išmetus  atliekas.  Išsamesnės  informacijos
pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius
teisės  aktus,  už  netinkamą šio  tipo  atliekų  išmetimą  gali  būti  taikomos  nuobaudos.  Europos  Sąjungos
valstybių  narių  verslo subjektams Jeigu norite išmesti  elektrinius arba elektroninius prietaisus,  reikiamos
informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.  Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos
šalyse  Šis  ženklas  galioja  Europos  Sąjungoje.  Jeigu  norite  išmesti  šį  gaminį,  teiraukitės  reikiamos
informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys
atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys
atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus. 

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliekame
teisę daryti šiuos pakeitimus. 
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Telefono aplikacija

Parsisiųskite mobiliąją aplikaciją į telefoną skenuodami QR kodą, arba App Store / Google Play 
parduotuvėse ieškokite programos „DJI Mimo“.

 Telefonų su Android operacine sistema versija turi būti Android v6.0 arba naujesnė.
 Telefonų su iOS operacine sistema versija turi būti iOS v10.0 arba naujesnė.

Išdėstymas

1. Mobilaus telefono laikiklis
2. M3x0.5 varžto sriegis*
3. Pakreipimo variklis
4. USB-A jungtis
5. Išlaikymo(Shutter)/Filmavimo mygtukas
6. USB-C krovimo jungtis
7. M mygtukas**
8. Vairalazdė
9. Baterijos įkrovos indikacinės lemputės
10. LED indikacinė lemputė
11. Sukimosi variklis
12. Vertimosi variklis
13. Priartinimo slankiklis
14. 1/4”-20 UNC jungtis
15. Dirželio skylutė
16. Gaidukas

* Naudojamas uždėti atsvara.
** Naudojamas kaip maitinimo/funkcijos mygtukas.
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Naudojimas

Krovimas
• Stabilizatoriaus įkrovimui, prijunkite USB adapterį (komplekte nėra) į krovimo jungtį naudojant 

maitinimo kabelį (komplekte pridedamas). Kuomet baterija pilnai įkraunama – stabilizatoriaus 
indikacinės lemputės užgęsta. 

Krovimo laikas: 2.5 valandos (naudojant 10 W kroviklį)
Maksimalus veikimo laikas: iki 15 valandų

• Prijunkite mobilų telefoną į USB-A jungtį. Jeigu stabilizatorius yra įjungtas, mobilusis telefonas 
pradės krautis. Jeigu stabilizatorius yra išjungtas, spauskite M mygtuką vieną kartą, kad pradėti 
krovimą.

Stabilizatoriaus uždėjimas ir telefono balansavimas

Uždėti ir balansuoti telefoną galima tik tuomet, kai stabilizatorius yra išjungtas.
• Įsitikinkite, kad telefono laikiklis yra vertikalioje pozicijoje, prieš uždedant telefoną.

Jeigu būtina, naudokite komplekte pridedamą sukibimo plokštelę, kad apsaugoti telefoną laikiklyje.

• Laikykite pakreipimo variklį ir judinkite telefoną į kairę arba į
dešinę puses, kol telefonas balansuoja tiesiai, kuomet
atleidžiate variklį.
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• Laikykite pakreipimo variklį ir judinkite telefoną į kairę arba į dešinę puses, kol telefonas balansuoja 
tiesiai, kuomet atleidžiate variklį.

• Įsitikinkite, kad telefonas yra tinkamai įdėtas ir subalansuotas laikiklyje, prieš kiekviena 
naudojimą.

• Įdėkite telefoną į laikiklį prieš įjungiant stabilizatorių. Stabilizatorius automatiškai pereis į 
budėjimo režimą, jeigu telefonas nebus įstatytas į laikiklį.

Valdymas 

Mygtukai ant rankenos leidžia patogiau valdyti stabilizatorių ir mobilųjį telefoną. Stabilizatoriaus vairalazdė 
pakeičia įprastus mygtukus, bei leidžia sklandžiau judinti visas ašis, sumažina vibracijas. Follow režime, 
telefonas gali būti reguliuojamas rankiniu būdu.

1. M mygtukas

Įspauskite ir palaikykite mygtuką, kad įjungti stabilizatorių. Įjungus stabilizatorių, įspauskite ir 
palaikykite, kol išgirsite pyptelėjimą, kad pereiti arba išeiti į/iš budėjimo režimo. Įspauskite ir 
palaikykite, kol išgirsite du pyptelėjimus, kad išjungti stabilizatorių.

Kuomet stabilizatorius įjungtas, vieną kartą spustelėkite, kad patikrinti baterijos įkrovos lygį. Kuomet 
stabilizatorius įjungtas, spauskite, kad pereiti į fotografavimo – filmavimo režimus, arba įeiti / išeiti į 
greitąjį menių.

Spauskite du kartus, kad pereiti į peizažo arba portreto režimą.*

Spauskite tris kartus, kad įeiti arba išeiti iš budėjimo režimo.

* Peizažo ir portreto režimas taip pat gali būti nustatytas telefoną pasukus šonu.
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       2. Išlaikymo (Shutter) mygtukas
Spauskite vieną kartą, kad nufotografuoti arba pradėti / sustabdyti filmavimą. Paspauskite ir laikykite,
kad nufotografuoti seriją nuotraukų, kuomet esate fotografavimo režime.

       3. Baterijos įkrovos indikacinės lemputės
Indikacinė lemputės pateikia stabilizatoriaus įkrovos lygį. Kuomet stabilizatorius yra išjungtas, 
spauskite M mygtuką, kad patikrinti įkrovos lygį.

       4. LED indikacinė lemputė
Indikacinė lemputė pateikia esama stabilizatoriaus būseną.

Mirksinti spalva Aprašymas
Pastovi geltona Bluetooth išjungtas
Pastovi žalia Bluetooth prijungtas
Pulsuojanti geltona arba žalia Budėjimo režimas
Mirksinti raudona arba žalia Reikalingas programinės įrangos atnaujinimas
Pastovi raudona Stabilizatoriaus sutrikimas (pvz. temperatūra per žema / per 

aukšta, baterija perkrauta / išsikrovusi)

        5. Vairalazdė
Kelkite vertikaliai, kad pakreipti telefoną. Judinkite horizontaliai, kad pasukti telefoną. Vairalazdės 
valdymo kryptys gali būti nustatytos programėlėje DJI Mimo.

Kuomet naudojamas ActiveTrack 3.0, judinkite vairalazdę, kad reguliuoti kameros vaizdą.

ActiveTrack 3.0: ActiveTrack 3.0 yra optimizuotas sekti žmogų. Naudojant šią technologiją, objektas 
lieka viduryje kameros filmuojamo vaizdo. Vartotojai taip pat gali reguliuoti kameros vaizdą rankiniu 
būdu. Yra trys būdai, norint naudoti ActiveTrack 3.0:

a) DJI Mimo programėlėje, tempkite dėžutę ant kameros vaizdo. Žalia dežute aplink objektą reiškia, jog
ActiveTrack 3.0 yra sėkmingai įjungtas. Spauskite X ikoną viršuje, kad sustabdyti sekimą.

b) Įjunkite vieno paspaudimo ActiveTrack technologiją DJI Mimo programėlėje, ir paspauskite gaiduką 
vieną kartą, kad paleisti ActiveTrack 3.0.

c) Įjunkite gestų kontrolę DJI Mimo programėlę, ir tuomet atlikite plaštakos ir V gestus vienai-dvejom 
sekundėm žiūrėdami į kamerą. Galinė kamera aptiks artimiausią žmogaus galvą ir pečius, bei 
pradės sekti objektą. Priekinė kamera aptiks artimiausią veidą, bei pradės sekti objektą.
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Skirtumai tarp galvos – pečių sekimo ir veido sėkimo yra tas, kad galvos ir pečių sekimas palaiko 360° 
sekimą, o veido sekimas – nepalaiko. Taip pat, kameros aptikimo diapazonai yra skirtingi. Aptikimo atstumas 
naudojant galinę kamerą ir atliekant gestus yra maždaug nuo 0.5 iki 3 m, priekinės kameros maždaug nuo 
0.5 iki 2 m.

Atkreipkite dėmesį, jog ActiveTrack 3.0 naudojimas gali naudoti daugiau energijos, bei temperatūros iš 
mobilaus telefono. 

6. Priartinimo slankiklis
Spauskite į viršų arba į apačią, kad pritraukti arba atitraukti vaizdą. Paslinkite slankiklį į T poziciją, kad 
išdidinti objektą. Paslinkite slankiklį į W poziciją, kad sutraukti.

7. Gaidukas
Įspauskite ir palaikykite, kad užrakinti stabilizatorių. Užrakinus stabilizatorių, stabilizatorius nebeseks 
rankenos judėsiu. 
Atleiskite, kad atrakinti.

Kuomet ActiveTrack 3.0 yra įjungtas DJI Mimo programėlėje, spauskite vieną kartą, kad paleisti arba 
sustabdyti ActiveTrack 3.0.

Spauskite du kartus, kad sucentruoti stabilizatorių. Kuomet naudojamas ActiveTrack 3.0, stabilizatorius 
sucentruos kameros vaizdą.

Spauskite tris kartus, kad pereiti į priekinę arba galinę kamerą.

Spauskite vieną kartą, tuomet įspauskite ir palaikykite, kad pereiti į Sport režimą. Atleiskite, kad išeiti iš 
režimo. Sport režime, stabilizatoriaus sekimo greitis padidėja, siekiant užfiksuoti greitą judėjimą.

8. USB-C krovimo jungtis
Kraukite stabilizatorių prijungdami USB adapterį į šią jungtį. 

9. USB-A jungtis
USB-A jungtis gali būti naudojama krauti mobilųjį telefoną.

10. 1/4”-20 UNC jungtis
1/4”-20 UNC jungtis gali būti naudojama norint stabilizatorių uždėti ant trikojo.

11. Dirželio skylutė
Dirželio skylutė gali būti naudojama prisegti riešo dirželį. 

12. Mygtukų kombinacijos
Spauskite M mygtuką, išlaikymo (shutter) mygtuką ir gaiduką tuo pačiu metu, kad atstatyti Bluetooth sąsają.

 Stabilizatorius automatiškai išsijungs, jeigu nebus atliktas joks veiksmas per 10 minučių esant 
budėjimo režime.
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Darbo režimai

Apačioje nurodytos iliustracijos pateikia galimus darbo režimus naudojant stabilizatorių peizažo režimu. Tie 
patys režimai gali būti panaudoti esant portreto režime.

Vertikalus režimas

Vertikalus režimas gali būti naudojamas be jokios tolimesnės vartotojo įvesties. Šiame režime, du kartus 
greitai spustelėkite M mygtuką, kad sucentruoti mobilųjį telefoną.

Apatinis režimas

Laikykite stabilizatorių aukštyn kojomis, kad pereiti į apatinį režimą, kurio metu galite lengvai fotografuoti ar 
filmuoti esant žemoje pozicijoje.

Šoninis režimas

Pasukite stabilizatorių į dešinę arba kairę pusę maždaug 90°, kad pereiti į šoninį režimą.

• Dėl jutiklio triukšmo, stabilizatoriaus rankena gali šiek tiek vibruoti, kuomet stabilizatorius 
juda. Šis reiškinys yra normalus ir neįtakoja filmavimo/fotografavimo stabilumo.

DJI Mimo programėlė

Žiūrėkite tiesiogini HD vaizdą savo mobiliajame telefone per DJI Mimo
programėlę. Ši programa taip pat leidžia naudoti Story režimą, Hyperlapse,
Timelapse, Activetrack 3.0 ir Pano režimus, arba konfigūruoti kamerą ir
stabilizatoriaus nustatymus keliais paspaudimais.
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Kameros vaizdas: paspauskite, kad prisijungti prie stabilizatoriaus.

Namai: paspauskite, kad sugrįžti į pradinį menių.

Redaguoti: paspauskite, kad redaguoti arba įkelti nuotraukas / vaizdo įrašus.

Profilis: užsiregistruoti arba prisijungti prie DJI paskyros. Peržiūrėti atliktus darbus, nustatymus, sekti 
patikimus, sėkėjus, siųsti žinutes kitiems vartotojams ir prisijungti į DJI parduotuvę.

Akademija: paspauskite, kad peržiūrėti pamokas ir instrukcijas.

Prisijungimas preie DJI Mimo programėlės

1. Įjunkite stabilizatorių.
2. Įjunkite Bluetooth sąsają telefone, prijunkite įrenginį su OM3 pavadinimu DJI Mimo programėlėje.
3. Kuomet stabilizatorius naudojamas pirmąjį kartą, naudojant DJI Mimo programėlę, reikalingas 

aktyvavimas. Sekite instrukcijas kaip aktyvuoti.
4. Aktyvavus, pereikite į kameros vaizdą.

DJI Mimo programėlės nustatymai

Kameros vaizdas

1. Namai – spauskite, kad sugrįžti į pradinį menių.
2. Stabilizatoriaus baterijos įkrovos lygis – atvaizduoja esamą stabilizatoriaus baterijos įkrovimo lygį.
3. Telefono baterijos įkrovos lygis – atvaizduoja esamą telefono baterijos įkrovimo lygi.
4. Blykstė – atvaizduoja blykstės statusą.
5. Stabilizatoriaus režimas – atvaizduoja esamą stabilizatoriaus veikimo režimą: Follow, Tilt arba FPV.
6. Story režimas – suteikia keletą maketų vaizdo įrašinėjimui. Kuomet baigiate įrašinėti, vaizdo įrašas 

bus sugeneruotas automatiškai priklausomai nuo pasirinkto vaizdo įrašinėjimo maketo. 
7. Priekinė/galinė kamera – spauskite, norėdami pakeisti kamerą į priekinę arba galinę.
8. Išlaikymo mygtukas – spauskite, kad nufotografuoti arba pradėti filmavimą.
9. Fotografavimo režimas – tempkite į apačią norėdami pasirinkti norimą fotografavimo režimą. Rinkitės

tarp Hyperlapse, Timelapse, Slow Motion, Video, Photo, Pano arba Story režimo.
Hyperlapse – Timelapse filmavimas, kuomet telefonas juda. Paspauskite išlaikymo mygtuką, kad 
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pradėti.
Timelapse – yra du Timelapse tipai: pozicijos ir trajektorijos. Po to, kai pasirenkate Timelapse, 
spauskite nustatymų mygtuką viršutinėje ekrano dalyje. Pozicijos Timelapse, nustatykite intervalą ir 
trukmę, pradėkite įrašinėjimą. Trajektorijos Timelapse galite nustatyti iki keturių pozicijų, tuomet 
stabilizatorius automatiškai pasisuks per visas trajektorijas eilės tvarka.
Slow Motion – spauskite, kad pradėti filmavimą 8x sulėtinu greičiu. Galimas tik iOS įrenginiuose.
Video – spauskite, kad pradėti filmavimą. Paspauskite ir palaikykite, kad daryti seriją nuotraukų.
Photo – spauskite, kad nufotografuoti vieną kadrą.
Pano – spauskite, kad nufotografuoti 3x3 arba 180° panoraminį vaizdą.
Story -  suteikia keletą maketų vaizdo įrašinėjimui. Kuomet baigiate įrašinėti, vaizdo įrašas bus 
sugeneruotas automatiškai priklausomai nuo pasirinkto vaizdo įrašinėjimo maketo.

      10. Peržiūra – spauskite, kad peržiūrėti nuotraukas arba vaizdo įrašus.
        11. Nustatymai – fotografavimo režimų nustatymai:

Stabilizatoriaus nustatymai

Follow mode:

a) Follow: seks sukimosi ir pakreipimo ašys
b) Tilt Locked: seks tik sukimosi ašis
c) FPV: seks sukimosi, pakreipimo, vertimosi ašys

Sport Mode Switch: spauskite, kad įjungti arba išjungti Sport režimą.
Zoom Speed: spauskite ir nustatykite priartinimo greitį, kuomet naudojamas priartinimo slinkiklis.
Joystick Speed: spauskite kad nustatyti maksimalų greitį, kuomet valdoma per vairalazdę. Yra trys 
pasirinkimai: greitas (fast), vidutinis (medium), lėtas (slow).
Joystick Control Direction: pasirinkite tarp Free ir Horiz/Vert. Free – įjungia stabilizatoriaus valdymą 360°. 
Horiz/Vert įjungia stabilizatoriaus valdyma tik horizontalia ir vertikalia ašimis.
Invert Pan Control: įjungus šią funkciją, sukimosi ašies judėjimas veiks priešinga kryptimi, nei valdoma per 
vairalazdę.
Invert Tilt Control: įjungus šią funkciją, pakreipimo ašies judėjimas veiks priešinga kryptimi, nei valdoma per 
vairalazdę.
Press M Button: spauskite vieną kartą, kad keisti režimą tarp fotografavimo ir filmavimo, arba įeiti / išeiti į / iš 
greitojo menių.
Gimbal Auto Calibration: sumažina drebėjimą, sukeltą šalia esančių magnetinių prietaisų ar žmogaus klaidos.
Nelieskite stabilizatoriaus ir laikykite jį stipriai, tiesiai, vykstant kalibracijai.

Pagrindiniai nustatymai

Įrenginio valdymas, įrenginio pavadinimas, programinės įrangos versija, SN (serijos numeris).
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12. Kameros nustatymai

*FPS (kadrų per sekundę), ISO, Išlaikymo ir EV nustatymai yra galimi tik iOS įrenginiuose.
** Kuomet įjungiamas pagražinimo efektas, vaizdo įrašo rezoliucija nustatoma į 720p.

Priartinimas

Uždėkite du pirštus ant ekrano ir tempkite juos į priešingas puses – kad priartinti vaizdą, tempkite į vidinę 
pusę – kad atitolinti vaizdą.
Atkreipkite dėmesį, kad priartinimas galimas tik naudojant galinę mobiliojo telefono kamerą.

Programinės įrangos atnaujinimas

Naudokite DJI Mimo aplikaciją, kad atnaujinti stabilizatoriaus programinę įrangą. Procesas užtrunka 
maždaug 3-is minutes, kad atlikti pilną atnaujinimą.

Kaip atnaujinti

Prieš pradėdami atnaujinimą, įsitikinkite, kad stabilizatoriaus baterijos įkrovimo lygis yra bent 15% (bent jau 
dvi baterijos indikacinės lemputės). Prijunkite stabilizatorių prie telefono ir įjunkite DJI Mimo aplikaciją. Vos 
įjungus aplikaciją, gausite pranešimą, jeigu reikalingas programinės įrangos atnaujinimas. Kad pradėti 
atnaujinimą, prijunkite mobilųjį telefoną prie interneto ryšio ir sekite instrukcijas telefono ekrane.

Neišjunkite DJI Mimo aplikacijos kuomet vykdomas atnaujinimas. Atkreipkite dėmesį į telefono ekrane 
rodomus pranešimus. LED indikacinės lemputės mirksės žalia ir raudona spalvomis, kuomet atnaujinimas 
bus baigtas, indikacinė lemputė švies pastovia žalia šviesa.

Jeigu atnaujinimas nepavyks, perkraukite stabilizatorių ir DJI Mimo aplikaciją, iš naujo prisijunkite prie 
Bluetooth ir bandykite dar kartą.

Transportavimas

Stabilizatorius yra pritaikytas transportavimui. Prieš
sulankstydami stabilizatorių transportavimui, įsitikinkite,
kad stabilizatorius yra išjungtas.

Pasukite sukimosi ir vertimosi ašis, kad sulyginti
žymėjimus su stabilizatoriumi, sulankstykite
stabilizatorių. Atkreipkite dėmesį, kad skylutės ant
ašies varikliuko turi sutapti su žymėjimu ant rankos.

Spauskite M mygtuką, kad išjungti stabilizatorių.
Stabilizatorius pereis į transportavimo režimą, bei gali
būti sulankstytas.
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