
Şarj cihazını bir USB girişe bağlayınız; Aşağıda görüldüğü şekilde.
Kırmızı LED Şarj sırasında yavaşça yanıp sönecektir.
Batarya dolduğunda ise sabit yanacaktır.

1. Kumandayı Yükselme en altta açın.
2. KODO düz bir yüzeyde, bataryayı bağlayın.
   KODO iki defa bip sesi verecektir.
   LED yanıp sönmeyi bırakana kadar bekleyin.

3. Yükselme kontrolünü en üste alın, 
  bip sesini bekleyin.
4. En aşağı pozisyona alın ve bip sesini bekleyin.
  LED göstergenin yanıp sönmeyi bıraktığından 
  emin olun.

KODO Uçuşa hazır!

Sol kontrol çubuğuna basarak 
Hassasiyet ayarını değiştirebilirsiniz.

Düşük(Mevcut)

Orta

Yüksek

HER ZAMAN şarj sırasında bataryayı göz önünde bulundurun.  

HER ZAMAN şarj bittiğinde çıkartın, önce USB sonra Bataryayı çıkarınız. 
ASLA şarj sırasında USB Şarj cihazınız elektrikten kesmeyin. 
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Düşük batarya durumunda LED’ler yanıp sönecektir. Mümkün olan 
en kısa sürede KODO ile iniş yapınız. Mutlaka şarj ederek 
kullanmayı bırakınız. 

Sağ Kontrol çubuğuna basarak herhangi bir yönde 360 derecelik 
takla atabilirsiniz. Flip aksiyonu tamamlanana kadar çubuğu basılı 
tutun. Bu işlem sırasında kumanda bip sesi verecektir.

KODO’nun hafifçe sağa sola akması normaldir. Fakat belirgin şekilde bir yöne akmaktaysa 
Ayar tuşunu akmanın tersi yönde kullanarak ortadan kaldırabilirsiniz.

14 yaş ve altı kulanım için UYGUN DEĞİLDİR!
www.oyuncakhobi.com
www.gokamera.com
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Fotoğraf çekmek için Foto Tuşuna basınız.

Video tuşuna tekrar basarak kaydı durdurup SD karta kayıt olmasını 
sağlayabilirsiniz. Kamera video kaydı yaparken Foto tuşu işlev 
göstermeyecektir. Fotoğraf çekebilmek için video kaydını durdurmalısınız.

Video kaydı için Video kayıt tuşuna Basınız.

UÇUŞ

AKMAYI DÜZELTME

KAMERA KULLANIMI

İthalatçı Firma:

PERVANE YERLEŞİMİ

BASİT UÇUŞ

İleri Akma

Sol Akma

ÖN Pervaneler

Pervaneler MUTLAKA aşağıda gösterilen şekilde takılmalıdır.

A

A

B

BARKA Pervaneler

Beyaz Pervane
Mavi LED

Siyah Pervane
Kırmızı LED

Sol Ayar Sağ Ayar

Sağ Akma

Geri Akma

İleri Ayar (Geriye akmalarda)

Geri Ayar 
(İleriye akmalarda)

360 DÖNÜŞ (FLIP)





GARANTİ BELGESİ  
Üretici Firma: 
Ünvanı: Shangai Nine Eagles Electronic Technology Co., Ltd. 
 
Adresi:  No. 818, Feng Rao Road, Ma Lu Town,Jiading 
District, Shangai 201801 PR.China 
 
e-posta: sales@nineeagles.com 
 

İthalatçı Firma: 
Unvanı: Oyuncakhobi Teknolojik Ürünler Tic. A.Ş. 
Adresi: Ihlamur sokak no:16 köşk katı daire 2 
              Göztepe / Kadıköy/Türkiye 
Telefonu:0850 500 55 15 
Faks:      +90 212 695 75 46 
e-posta: info@oyuncakhobi.com  
Firmanın Kaşesi: 

Malın 
Markası: Dromida 
Seri No: 
 

Garanti Süresi: 2 Yıl 
Azami Tamir Süresi: 24 gün 
 

GARANTİ ŞARTLARI 
 
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve ……… yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz) 
 
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. 
 
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci 
maddesinde yer alan;  
a- Sözleşmeden dönme, 
b- Satış bedelinden indirim isteme, 
c- Ücretsiz onarılmasını isteme, 
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, 
haklarından birini kullanabilir. 
 
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli 
ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla 
yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı 
tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. 
 
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla 

belirlenmesi durumlarında; 
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini 
satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, 
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 
 
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti 
süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında 
ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde 
giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir 
malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde 
geçen süre garanti süresine eklenir. 
 
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı 
dışındadır. 
 
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin 
bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. 
 
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. 
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