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Aktualizace firmware kvadrokoptéry Yuneec Q500/Q500+ 1.02 

Dne 28. 4. 2015 byla vydána nová verze firmware 1.02 pro kvadrokoptéru Yuneec Q500 a Q500+. 

Popis změn ve verzi 1.02 
Byla přidána nová letová funkce – Watch Me. Tato funkce pracuje tak, že kvadrokoptéra automaticky mění náklon 

kamery podle výšky a polohy pilota. Kamera tak bude při stoupání kvadrokoptéry zapírat stále stejnou oblast. 

Trimem náklonu kamery lze samozřejmě stále ručně řídit náklon kamery. Režim Watch Me se aktivuje před letem. 

Aktivace režimu Watch Me 
1. Zapněte vysílač a kvadrokoptéru 

2. Proporcionální trim přesuňte do polohy zajíce a ovladač výškovky přesuňte nahoru a tuto polohu držte 

3. 4x přepněte přepínač letových módů, kvadrokoptéra by měla potvrdit změnu režimu pípnutím 

4. Ovladač výškovky vraťte zpět do neutrální polohy a přepínač letových módů nastavte do Smart režimu 

5. Spusťte motory, LED dioda na kvadrokoptéře blikne každé 3 sekundy 

6. Pokud je kvadrokoptéra ve výšce minimálně 2 m a současně se pilot nenachází v bezprostřední blízkosti a 

přepínač letových módů je ve Smart režimu, úhel kamery bude řízen automaticky. Dále je nutné mít ovladač 

náklonu kamery v neutrální poloze. 

Deaktivace režimu Watch Me 
1. Přistaňte s kvadrokoptérou a vypněte motory 

2. Proporcionální trim přesuňte do polohy zajíce a ovladač křidélek přesuňte doleva a tuto polohu držte 

3. 4x přepněte přepínač letových módů, kvadrokoptéra by měla potvrdit změnu režimu pípnutím 

4. Ovladač křidélek vraťte zpět do neutrální polohy a přepínač letových módů nastavte do Smart režimu 

5. Spusťte motory, LED dioda na kvadrokoptéře blikne každé 3 sekundy. Náklon kamery nyní není závislý na 

výšce letu. 

Firmware kvadrokoptéry se přehrává pomocí aplikace Yuneec Q500 a USB převodníku, který je součástí balení. 

Aplikace a firmware je ke stažení na stránkách http://www.yuneec.com/support. Samotný převodník USB-UART 

neposkytuje kvadrokoptéře napájení, kvadrokoptéru je nutné napájet z letového akumulátoru! 
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