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Hlavní funkce 

Použití čtyř os s rotory umožnuje modelu flexibilnější pohyb, rychlost a 

relativně silnější odolnost vůči poryvům větru. Umožnuje létání ve 

venkovním prostředí a také v interiéru.  

Uživatelská příručka 

Rc-model dronu s kamerou a fixací výšky 
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Dron je vybaven 6 - osým gyroskopem, který umožňuje zachovat 

maximální stabilitu během letu, což Vám účinně usnadní se s dronem 

naučit létat a zároveň Vám umožní si užít během letu i více zábavy.  

Barometrický výškoměr umožňuje udržovat konstantní výšku bez 

dodatečné kontroly. Stačí pustit páku plynu a dron bude udržovat 

nastavenou výšku letové hladiny a vy ovládáte pouze směr letu a 

natočení.  

Obsah balení 

 

 

· Dron  

· Ovladač na frekvenci 2,4 GHz  

· Baterie: Li-ion 7.4V  

· nabíjecí USB kabel 
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· Sadu náhradních vrtulí  

· Uživatelský manuál  

 

Seznámení se s rc-modelem 

 

Rc- model se ovládá jednoduchým způsobem. Dálkové ovládání pomocí 

rádiového signálu ovládá rc-model. Ovládání umožňuje stoupání, klesání, 

otočku a pohyb ve všech směrech.  

Každá funkce se jiným způsobem ovládá a před použitím rc-modelu se 

důkladně seznamte s obsahem tohoto uživatelského návodu. 

Dron umožňuje vznášení ve vzduchu v nastavené výšce, fotografování a 

záznam videa. 

 

Bezpečnostní upozornění 

 

Mini rc-model kvadrokoptéry není hračka. Používejte model mimo 

skupiny lidí, nebo mimo blízkosti předmětů, které by mohli být poškozeny 

v důsledku nedostatku kontroly nad rc-modelem.  

Model je vhodný na používání jak uvnitř budov, tak také venku. Vždy 

dodržujte dostatečný odstup rc-modelu od lidí, nebo zvířat.  
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Vyvarujte se použití modelu v mokrém, nebo vlhkém prostředí, protože 

se rc-model skládá z mnoha elektrických součástí, které můžou být 

v důsledku vlhkosti poškozeny. Nevhodné prostředí k provozu modelu 

může způsobit nehodu, nebo nesprávné fungování modelu. 

Z důvodu bezpečnosti a prevence vzniku požáru se vyvarujte 

nesprávnému použití baterii, jako je nedodržování správné polarity, nebo 

zkratování baterii. Nabíjení baterie provádějte vždy pod kontrolou a 

mimo dosah dětí. Při nabíjení baterii se ujistěte, že máte nabíjecí Ni-CD, 

nebo Ni-MH baterie.   

Vždy dbejte na správnou polaritu baterii a používání baterii stejného typu 

vlastností, které uvádí výrobce. V případě, že rc-model delší dobu 

nepoužíváte, vyjměte baterie z dálkového ovladače, aby nedošlo k jeho 

poškození. 

Ni-Cd baterie představují v důsledku svého složení vysoké ohrožení 

životního prostředí. Výrobce a prodejce nejsou odpovědni za škody 

vzniklé nesprávným použitím baterii. Nikdy nepoužívejte jinou nabíječku, 

než tu, která je předepsaná výrobcem rc-modelu.  

Nepoškozujte baterie nárazem, nesprávnou polaritou, vhozením do ohně, 

nebo vystavováním baterii vysoké teplotě. Udržujte baterie mimo kovové 

předměty a části, aby nedošlo ke zkratu, výbuchu, nebo vzniku požáru.  

Okamžitě ukončete nabíjení baterie v případě, že má vysokou teplotu, 

protože by mohlo dojít k explozi, nebo deformaci baterie.  
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Nevyhazujte baterie do běžného odpadu, ale pouze do sběrných nádob, 

které jsou k likvidaci baterii tohoto typu určeny. Rc-model je vyroben 

z mnoha plastových dílů, které jsou náchylné k poškození v důsledku 

vysoké, nebo nízké teploty.  

Vždy model skladujte na suchém místě za pokojové teploty. Použití rc-

modelu je vhodné od 15 let. Při prvním použití doporučujeme dohled 

zkušené osoby, která má s ovládáním rc-modelů zkušenosti. 

Rc-model je vyroben z mnoha plastových dílů, které jsou náchylné 

k poškození v důsledku vysoké, nebo nízké teploty. Vždy model skladujte 

na suchém místě za pokojové teploty. Ni-Cd baterie představují 

v důsledku svého složení vysoké ohrožení životního prostředí.  

 

Výrobce a prodejce nejsou odpovědni za škody vzniklé nesprávným 

použitím baterii. Nikdy nepoužívejte jinou nabíječku, než tu, která je 

předepsaná výrobcem rc-modelu.  

Nepoškozujte baterie nárazem, nesprávnou polaritou, vhozením do ohně, 

nebo vystavováním baterii vysoké teplotě. Udržujte baterie mimo kovové 

předměty a části, aby nedošlo ke zkratu, výbuchu, nebo vzniku požáru.  

Okamžitě ukončete nabíjení baterie v případě, že má vysokou teplotu, 

protože by mohlo dojít k explozi, nebo deformaci baterie.  

Nevyhazujte baterie do běžného odpadu, ale pouze do sběrných nádob, 

které jsou k likvidaci baterii tohoto typu určeny. 
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Použití rc-modelu je vhodné od 15 let. Při prvním použití doporučujeme 

dohled zkušené osoby, která má s ovládáním rc-modelů zkušenosti. 

 

Bezpečnostní upozornění 

1. Skladujte model a jeho součásti mimo dosah dětí, aby nedošlo 

k újmě na zdraví, nebo úrazu. 

 

2. Nikdy baterie nevystavujte prostředí s vysokými teplotami, aby 

nedošlo k výbuchu, nebo také místům, kde by baterie mohla přijít 

do kontaktu s elektrickým kabelem, nebezpečí zkratu. 

 

 

3. V případě, že je model řízen dítětem, je vždy nutný dohled dospělé 

osoby k zajištění bezpečnosti modelu a také ostatních osob. 

 

4. Nikdy nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k opakovanému 

nabíjení, dbejte na správnou polaritu a také se nedoporučuje 

kombinovat baterie s různým stupněm nabití. 

 

5. V případě, že model není používán, vypněte model a dálkové 

ovládání a také vyjměte baterie. 

 

6. Nabíječka, dálkové ovládání a model nesmí být za žádných 

okolností zkratován. 
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Opravy a údržba 

 

1. Vždy používejte suchou a měkkou utěrku k čištění produktu. 

 

2. Nevystavujte model prudkému slunečnímu světlu, nebo vysokým 

teplotám. 

 

3. Dbejte, aby se model nedostal do kontaktu s vodou z důvodu 

možnosti poškození elektrických částí 

 

 

4. Pravidelně kontrolujte zásuvku a další části příslušenství. V případě, 

že objevíte mechanickou závadu, okamžitě ukončete provoz 

modelu do doby, než bude závada odstraněna. 

 

Všeobecné bezpečnostní  

 

• Tento přístroj není určen pro použití (osoby včetně dětí) se sníženými 

fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo se smyslovým 

postižením, pokud nejsou pod dohledem osobou odpovědnou za jejich 

bezpečnost, která je seznámena s pokyny, jak se model používá 

 

• Malé části mohou být spolknuty (Uchovávejte mimo dosah dětí do věku 

3 let.) 
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• Dodržujte předpisy, týkající se provozu vysílače s ohledem na zemi 

nasazení 

 

• Ruce, vlasy, oblečení apod. mohou být zachyceny do pohyblivých částí, 

dbejte opatrnosti 

 

• Neprovozujte model v prostředí se zvýšenou vlhkostí, hrozí poškození 

elektroniky modelu 

 

• Pozor na ostré hrany modelu 

 

• Používejte pouze dodané díly a příslušenství 

 

• Elektronika modelu je vysoce citlivá na vlhkost a vysokou teplotu, toto 

může způsobit zkrat 

• Kontrolujte poškození modelu, nepoužívejte model do odstranění 

závady 

 

• Udržujte obal a všechny ostatní části, včetně pokynů pro budoucí 

použití 
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Důležité informace k použití baterii  

 

• Nenabíjecí akumulátory by neměly být nabíjeny! 

• Dobíjecí baterie / akumulátory nabíjejte pouze pod 

dohledem dospělých 

 

• Různé typy baterií nebo nové a staré baterie nesmí být použity 

společně!  

• Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!  

 

Vybité baterie z přístroje odstraňte a vyhazujte pouze do určených 

sběrných míst 

 

• Dodaný akumulátor není zcela nabitý! Před použitím úplně nabijte 

akumulátor! 

 

• Nabijte baterii ihned po použití!  

 

• Během používání je akumulátor horký, nechte ho před uschováním 

modelu vychladnout! 

• Nezkratujte akumulátor! To může v nejhorším případě způsobit požár a 

zkrátit jeho životnost 
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Dodavatel nenese žádnou odpovědnost v případě nefunkčnosti 

výrobku, nebo škod, vzniklých při nesprávné manipulaci s výrobky. 

 

Zákazník sám nese plnou odpovědnost, což zahrnuje mimo jiné, 

správné zacházení s baterií a dodržování nabíjecích postupů. 

 

 

 

 

• Nesprávné použití baterií může vést k požáru nebo chemickému 

popálení. 

 

• Přetížením, nadměrným proudem, nebo úplným vybitím se drasticky ničí 

baterie. 

 

• Mechanickým namáháním, drcením, mačkáním, ohýbáním, vrtáním se 

baterie zničí. 

• Baterie neotevírejte ani nerozřezávejte, nevhazujte do ohně, chraňte 

před dětmi. 

 

• Při manipulaci s poškozenými nebo tekoucími bateriemi postupujte s 

extrémní opatrností. To může vést ke zranění. 

 

• Nikdy nezkratujte baterie, vždy připojujte na správnou polaritu 

• Chraňte baterii před teplem nad 65 ° C, chraňte před horkými částmi. 
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• Před uložením (např. v zimě), nabijte baterii – nesmí být zcela vybitá. 

Baterie by se měla skladovat nabitá na 50%. Neskladujte baterii plně 

nabitou či vybitou! 

 

 

• Obsah baterie se nesmí dostat do styku s pokožkou a očima. 

• Při styku s kůží omývejte velkým množstvím vody. 

• Při zasažení očí vyplachujte velkým množstvím vody a poraďte se s 

lékařem. 

 

• Přetížení: Pokud se nabíječka nevypne kvůli závadě, baterie se začínají 

spalovat. Proto nabíjení pravidelně monitorujte. 

• Rychlé nabíjení: Rychlé nabíjení je možné. Nabíjecí proud musí být 

dodržován. 

 

• Teplota při nabíjení: 0 ° C až +45 ° C okolní teploty. Nabíjení v zimě 

venku je tudíž omezené. Během nabíjení nesmí být teplota baterie vyšší 

než 65 ° C. 

• Vybíjení: -20 Až +60 stupňů 

 

• Při teplotách pod bodem mrazu je třeba počítat se sníženou kapacitou 

nejméně -20% a nižší. 

• Životnost silně závisí na uživateli 
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Poznámky k provozu Lithium-polymerové baterie: 

 

• Přečtěte si důkladně tyto pokyny pro vaše lithium-polymerové články.  

• Optimální je Lithiové baterie nabíjet přes Balancer.  

• Pomocí nabíjecího konektoru vysílače pouze v případě, že nemáte 

nabíječku s balancérem. 

 

• Limit pro nabíjecí proud je max. 1C. (Dle typu akumulátoru) 

• Lithium polymerové baterie nemají paměťový efekt.  

• Lithium polymerové baterie mají nízké samovybíjení, skladujte nabité na 

50-75% kapacity!!! 

 

• Lithium polymerové články, nabíjejte pouze na nehořlavých podkladech 

a pod dozorem, hrozí vznícení! 

• Pro nabíjení používejte pouze nabíječky určené pro LiPo baterie. Při 

použití nesprávných nabíječek. 

 

Neneseme žádnou odpovědnost. Obrovská hustota energie může 

lithium-polymerové články vznítit. 

 

• To může být způsobeno extrémním přetížením, havárií nebo 

mechanickým poškozením, atd. Je proto velmi důležité sledovat proces 

nabíjení. 
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• Po havárii akumulátor co nejdůkladněji zkontrolujte, mechanické 

poškození obalu baterie, a zda se baterie nezahřívá při nabíjení dříve 

než za půl hodiny. 

 

• Pokud se akumulátor přehřívá, nedotýkejte se ho, aby nedošlo 

k popálení, odpojte ihned nabíjení a mějte z bezpečné vzdálenosti 

připraveny hasící prostředky: ne vodu, doporučujeme suchý písek, 

pěnové hasicí přístroje, požární deku. 

 

 

 

Popis dálkového ovládání 
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Throttle stick / Press to start and stop- levá ovládací páka, knipl, 

stiskem páky nastartujete, nebo zastavíte rc-model 

Direction stick/Press to enter one key takeoff and landing- pravá 

ovládací páka pro směrový pohyb, stiskem páky provedete automatické 

vlzlétnutí rc-modelu, nebo jeho přistání 

 

Photo Optional function- fotografování 

Video Optional function- videozáznam 

One key demo fly- demo let jedním tlačítkem 

No function- tlačítko bez funkce 

 

Trimm forward- citlivé nastavení pohybu vpřed 

Trimm backward- - citlivé nastavení pohybu vzad 

Trimm left side- citlivé nastavení pohybu doleva 

Trimm right side- citlivé nastavení pohybu doprava 

Power switch- vypínač 
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Speed setting short press/ headless mode long press- krátké 

stisknutí pro nastavení rychlosti, dlouhé stisknutí pro návrat domů 

360 flip short press, one key return long press- krátké stisknutí pro 

provedení otočky o 360 stupňů, dlouhé stisknutí pro návrat jedním 

tlačítkemkr0 krátké 

 

Vložení baterii do dálkového ovládání 

 

 

 

Slide the battery lid to open by following arrow- otevření prostoru 

pro baterii provedete posunem krytu dle obrázku ve směru šipky 
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Please use 3AAA sized batteries installed based on polarity 

indicated- použijte 3 AAA baterie a dbejte na správnou polaritu 

Please do not mix batteries of different types- nekombinujte 

baterie různé konsturkce a různého typu a stavu nabití 

Battery lid- kryt baterii 

Nabíjení rc-modelu 
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Nabíjení rc-modelu provedete propojením rc-modelu a pc, nebo 

notebook USB port pomocí nabíjecího kabelu. Postupujte dle schématu 

na obrázku. 

Ovládání rc-modelu 

 

Push the left joystick to the top and then lowest- zatáhněte knipl, 

levou ovládací páku směrem nahoru a dolů, zapněte dálkové ovládání 

pomocí vypínače 

Turn on the power switch- zapněte pomocí vypínače 
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Press the left stick to start/stop the motors- stisněte levou páku 

pro nastartování, nebo vypnutí motorů 

Press the right stick to enter the one key takeoff/landing- 

stiskněte pravou páku pro automatické vzlétnutí, nebo přistání 

 

Ascending Push up the throttle stinning speed of the main 

blades will increase-  pohybem levé páky směrem vpřed dojte ke 

zvýšení otáček motorů a ke vzlétnutí směrem nahoru 

The aircraft begins to ascend- rc-model začne stoupat 

 

Pull down the throttle stick and the aircraft spinning speed will 

decrease- zatažením kniplu směrem vzad dojde ke zpomalení otáčení 

vrtulí a k následnému klesání 
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The aircraft begins to descend- rc-model začne klesat 

 

Forward- pohyb vpřed 

Backward- pohyb vzad 

Left sideward fly- klonění vlevo 

Right sideward fly- klonění vpravo 

 

Push the right joystick upward and aircraft flies forward- 

pohybem pravé páky směrem vpřed se rc-model pohybuje směrem vpřed 

Push the right joystick downward k the fuselage tilts backward 

and aircraft flies backward- pohybem pravé páky směrem vzad se rc-

model pohybuje vzad 
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Citlivé nastavení pohybu rc-modelu 

 

 

V případě, že se rc-model při pohybu klopí dopředu, použijte přepínač 

pro citlivé nastavení Trimm  pro úpravu pohybu směrem dolů. 

 

V případě, že se rc-model při pohybu klopí dozadu, použijte přepínač pro 

citlivé nastavení Trimm  pro úpravu pohybu směrem nahoru. 

 

Trimm forward- citlivé nastavení pohybu vpřed 

Trimm backward- - citlivé nastavení pohybu vzad 

Trimm left side- citlivé nastavení pohybu doleva 

Trimm right side- citlivé nastavení pohybu doprava 
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Tyto tlačítka slouží k doladění nulové polohy letu. Pokud model někam lehce 

uhýbá, lze těmito tlačítky doladit model tak, aby téměř stál na místě. 

 

Model však je třeba neustále řídit a vždy bude i přes doladění někam lehce 

letět, protože není opatřen GPS. Také na klidné visení modelu na místě má 

vliv vítr a turbulence od rotorů.  

 

Pro citlivé nastavení zatáhněte obě ovládací páky směrem do levého dolního 

rohu a podržte je v této poloze po dobu 3 sekund. Kontrolky při citlivém 

nastavení rc-modelu blikají. 

Pro ukončení citlivého nastavení zatáněte obě ovládací páky do pravého 

dolního rohu a podržte je v této poloze po dobu 3 sekund. 

 

Změna nastavení směrového pohybu byla uložena. 

 

Demo režim 

 

Stiskem tlačítka DEMO se rc-model pohybuje ve čtverci. 
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Otočka o 360 stupňů 

 

 

 

Model umí provést 3D flip dvěma způsoby. První způsob je 

přeprogramovaný flip pomocí tlačítka 360 flip, jak je uvedeno výše 

v návodu.  

 

Model po stisknutí provede flip směrem vpřed/vzad. Je třeba dostatek 

místa, doporučujeme minimálně 3 metry nad zemí a dostatečně nabitá 

AKU, aby se model výrazně nepropadl.  
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Funkce návrat domů 

 

Front- vpřed 

Left- doleva 

Right- doprava 

Back- vzad 

Headless mode long press- návrat domů dlouhým podržením tlačítka 

One key return short press- návrat domů krátkým podržením tlačítka 
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Po dokončení párování signálu mezi rc-modelem a dálkovým ovládáním 

dojte k automatickému zaznamenání polohy rc-modelu. Tuto polohu si 

rc-model pamatuje při použití funkce návrat domů. Nezáleží na tom, jak 

je osoba, která rc-model orientována a jaká je její poloha. 

 

Pro aktivaci funkce je nutné podržte tlačítko Headless mode po dobu 3 

sekund. Pro návrat z funkce Headless mode je nutné pohnout ovládací 

páku do libovolného směru. 

Dokončení

 

Při funkci one key return, návrat jedním tlačítkem dojde k návratu rc-

modelu ve směru osoby, která jej ovládá.  
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Nezáleží na tom, jak je dron orientován. Pro ukončení funkce pohněte 

ovládací páku v libovolném směru.  

Automatický návrat provedete podržením tlačítka Auto back fly po 

dobu 3 sekund. Ukončení režimu provedete posunutím pravé páky 

směrem v před a následně v libovolném směru. 

Automatický 

 

 

Podržením tlačítka Auto back fly button po dobu 3 sekund dojde 

k automatickému návratu do blízkosti osoby, která rc-model ovládán. 
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Ukončení režimu provedete stiskem pravého tlačítka směrem dolů. 

Funkce funguje také v obráceném směru a podržením tlačítka Auto-

back fly znovu, provedete let pryč od osoby, která rc-model ovládá. 

Před aktivací funkce Headless- návrt domů a Auto back fly- 

automatický návrat doporučujem provedení kalibrace na rovném 

povrchu. Při kalibraci dbejte na orientací rc-modelu. 

Doba použití rc-modelu ve vzduchu na jedno nabití je 5 minut. 

Doba nabíjení rc-modelu je 60 minut. 

Maximální vzdálenost rc-modelu od dálkového ovládání je 50 metrů. 
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Odstraňování závad 

 

Žádná reakce kvadrokoptéry:  

- Model se nachází v režimu ochrany před nízkým napětím: zkontrolujte 

stav baterie modelu a také dálkového ovládání. Vyměňte, nebo dobijte 

baterie.  

- Baterie v dálkovém ovladači je vybitá. Svítí kontrolka stavu baterie. 

Vyměňte baterie.  

- Dálkové ovládání je s modelem špatně spárováno. Opakujte párování 

modelu a vysílače.  

Model nesprávně reaguje na pohyb ovládací páky:  

Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité. Vyměňte baterie.  

Pravděpodobně je ve vaší blízkosti model, nebo zařízení se stejnou 

frekvencí. Změňte místo, ve kterém model kvadrokoptéry používáte.  

Kvadrokoptéra se pohybuje stále kupředu a nereaguje správně 

na změnu výšky letu: Gyroskop není správně kalibrován. Řadicí páka 

je umístěna příliš vysoko nebo příliš nízko.  


