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Uživatelská příručka 

FEILUN CHASER FPV 250 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ng-79kLkEWs
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Všeobecná bezpečnostní upozornění 

• 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.)  

• 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  

• Provozujte model pouze na volných prostorách, kde nebudete nikoho rušit  

• Neprovozujte model v blízkosti radiových stanic, vysokonapěťových stanic, transformátorů  

apod.  

Hrozí ztráta kontroly nad modelem  

• 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  

• POZOR PO UKONČENÍ LETU NECHTE MOTORY, ELEKTRONIKU A BATERIE VYCHLADNOUT 
!  

Důležité informace k použití baterii  

• Nenabíjecí akumulátory by neměly být nabíjeny!  

• Dobíjecí baterie / akumulátory nabíjejte pouze pod dohledem dospělých  
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• 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  

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.  

* 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.  
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* 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  

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.  

* 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.  
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Seznámení se s rc-modelem 

Konstrukce těla rc-modelu je z uhlíkových vláken, která jsou obzvlášť pevná na to, aby 
odolali případným kolizím rc-modelu s překážkou. Modulární dizajn rc-modelu umožňuje 
snadnou údržbu a případnou výměnu náhradních dílů. Dálkové ovládání a rc-model fungují 
s pomocí frekvence 5.8 G, která umožňuje skvělý přenos a kvalitu obrazu. 

 
Clockwise rational blade- listy vrtule ve směru hodinových ručiček 

Anticlockwise rational blade- listy vrtule proti směru hodinových ručiček 

Camera- kamera 

First electric motor- první elektrický motor 

Fourth electric motor- čtvrtý elektrický motor 

Anticlockwise rotational blade- listy vrtule proti směru hodinových ručiček 

Antenna- anténa 

Shell- tělo rc-modelu 
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Clockwise rational blade- listy vrtule ve směru hodinových ručiček  

Third electric motor- třetí elektrický motor 

Second electric motor- druhý elektrický motor  

 

 Parametry rc-modelu 

 

 
Lengh of blade- délka listu vrtule 

Body size- velikost těla rc-modelu 

Remote control- dálkové ovládání 

Receiver- přijímač 

Brushless motor- motor 

Brushless ESC- příslušenství motoru 

Li-Po battery- lithium-polymerová baterie 

Flight time- doba letu 6-10 minut 

Camera parameter- parametry kamery 

Resolution- rozlišení 
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Popis komponentů rc-modelu 

Schéma zapojení řídící desky přijímače 

 
1. JR/RX zásuvka přijímače 

2. zásuvka čoček kamery 

3. zásuvka pro živý přenos obrazu FPV 

4. PPM a PWM zásuvka 

5. sběrnice 

6. vypínač rc-modelu 

7. zásuvka pro úpravu nastavení 

 

Popis vlastností FPV pro živý přenos obrazu 
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Operating voltage- rozsah voltů napájení 

Supply current- napětí 

Operating temperature- provozní rozsah teplot 

Video band widh- šířka video zobrazení 

Audio carrier frequency- frekvence pro přenos audio signálu 

Video input level- vstup pro videozáznam 

Video input impedance- vstup pro videozáznam s parametry v Ohm 

Audio input level- vstup pro audio záznam 

Audio input impedance- vstup pro audio záznam s parametry v Ohm 

Weight- hmotnost 

Antenna conector- konektor antény 

Dimension- rozměry: délka, šířka, výška 

 

Seznam frekvencí a kanálů 
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Popis dálkového ovládání režim 1 

 
Turn left / right throttle stick- levé ovládací páka, knipl pro stoupání a klesání a otáčení 
doleva a doprava 

Power indicator- ukazatel zapnutí 

Throttle trim- citlivé nastavení stoupání a klesání 

Left / right turning trim button- citlivé nastavení otáčení vlevo a vpravo  

Forward / backward / left / right sideways flight joystick- pravá ovládací páka pro 
pohyb vpřed, vzad, vlevo a vpravo  

Mode switch- přepínač režimu 1 a 2 

Forward / backward trim- citlivé nastavení klopení vpřed a vzad 

Left / right sideways trim button- citlivé nastavení zabočení vlevo a vpravo 

Power switch- vypínač 

1.5 x 6 AA battery- 6 x AA baterie 

 

 



 

12 
rcvelkosklad.cz 

  
 
 

 

Popis dálkového ovládání režim 2 

 

Left / right turning trim button- citlivé nastavení otáčení vlevo a vpravo  

Power indicator- ukazatel zapnutí 

Forward / backward trim- citlivé nastavení klopení vpřed a vzad 

Turn left / right turning trim button- citlivé nastavení otáčení vlevo a vpravo 

Left / right sideways flight throttle – pravá ovládací páka pro stoupání, klesání a 
klonění vlevo a vpravo 

Mode switch- přepínač režimu 1 a 2 

Throttle trim- citlivé nastavení stoupání a klesání 

Left / right sideways flight trim button- citlivé nastavení klonění vlevo a vpravo 

Power switch- vypínač 

1.5 x 6 AA battery- 6 x AA baterie 
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Popis FPV displeje 

 

 

Antena port- port pro zapojení antény 

UP ( upward selection, add key)- směrem nahoru, výběr funkce, přidání funkčního 
tlačítka 

DOWN ( down selection,volume hot key,reduce key)- směrem dolů, výběr funkce 

REC ( photograph/video)- fotografování a záznam videa 

OK- enter key- tlačítko pro potvrzení výběru 

Menu (menu key/power button)- menu, zapnutí FPV displeje 

Front view- přední pohled 

Side view- boční pohled 

Antena port- port pro zapojení antény 

USB socket- USB zásuvka 

PH socket- PH socket 

SD memory card slot- slot pro vložení SD paměťové karty 

FPV displej je vybaven 5 nejvíce používanými tlačítky a jedním pro resetování funkcí. Je 
napájený 3.7 V lithiovou baterii. Resetování je nutné pouze v případě, že je přenos obrazu 
nějakým způsobem odlišný od standardu. V případě, že by docházelo k velkému časovému 
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prodlení přenosu signálu, vyměňte 3V buňku FPV displeje. FPV displej je konstruován pro 
vložení SD paměťové karty, která nemůže být větší než 32 GB paměti. 

 

Seznámení s menu FPV displeje 

Picture playback- přehrávání fotografii 

No signal- žádný signál 

Date and time- datum a čas 

Resolution- rozlišení 

Date stamp- časové razítko 

Brightness- ostrost 

Chroma- nastavení 

Format TF card- formátování paměťové karty 

Boot photograph / video- nahrání fotografii a videa 

 

1. Přehrávání fotografii, pohyb nahoru a dolů a výběr fotografie pomocí potvrzení OK. 
Návrat do hlavního menu pomocí stisknutí tlačítka MENU. 
 

2. Žádný signál, vyhledání signálu provedete pomocí pohybu v menu nahoru, nebo dolů 
a potvrzení pomocí tlačítka OK. Výběr je možný jako Auto- automatické vyhledávání, 
nebo Manual- manuální vyhledávání. 
 
 

3. Datum a čas, pohybem v menu nahoru a dolů a výběr pomocí tlačítka OK. Návrat do 
hlavního menu pomocí stisknutí tlačítka MENU. 
 

4. Rozlišení nastavíte pohybem v menu nahoru a dolů a výběr pomocí tlačítka OK. 
 

5. Časové razítko, nastavíte pohybem v menu nahoru a dolů a výběr pomocí tlačítka 
OK. Pro vypnutí časového razítka zvolte OFF- vypnuto. 
 

6. Ostrost nastavíte pohybem v menu nahoru a dolů a výběr pomocí tlačítka OK. 
Možnost je ze dvou režimů ostrosti obrazu. 
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7. Formátování paměťové karty pohybem v menu nahoru a dolů a výběr pomocí tlačítka 
OK. Po formátování paměťové karty dojde k vymazání veškerých dat 
z paměti a karta je prázdná. 
 

8. Nahrání fotografii a videa provedete v menu. V případě, že zvolíte ikonku, která svítí 
v levém horním rohu, kamera je připravena k fotografování, nebo videozáznamu. 
V případě videozáznamu svítí ikonka s videozáznamem. 
 

9. Hlasitost ovládáte pohybem nahoru a dolů. 
 

Nabíjení baterie rc-modelu 

 

1. Připojte baterii rc-modelu k USB koncovce 
2. Vložte USB koncovku do USB portu počítače 
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Doba trvání nabíjení baterie je 4 hodiny. V průběhu nabíjení svítí kontrolka nabíjení, která 
zhasne po úplném nabití baterie na plnou kapacitu. Po ukončení nabíjení vyjměte nabíječku 
ze zásuvky, aby nedošlo k poškození baterie. 

 

Kompletace rc-modelu 

 

 

Head- přední část rc-modelu (hlava) 

Clockwise rotation blade- vrtule otáčející se ve směru hodinových ručiček 

Anticlockwise rotation blade- vrtule otáčející se proti směru hodinových ručiček 
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Kompletace a příprava rc-modelu k letu vyžaduje provedení několika úkonů: 

1. Upevněte jednotlivé listy vrtule dle obrázku. Jsou rozlišeny jako A a B dle směru, do 
kterého se při pohybu otáčejí. 
 
Listy vrtule A namontujete na první a třetí motor a listy vrtule B na druhý a 
čtvrtý motor. 
 
Při montáži se ujistěte, že jste listy vrtule dostatečně dotáhli a jsou řádně 
osazeny. 
 

 

Instalace držáku FPV displeje 

 

  

1. Připravte si šroubovák a konzolu pro uchycení FPV displeje. 
2. Uvolněte dva šrouby na zadní straně konzoly a osaďte konzolu tak, abyste mohli 

utáhnout a vložit šrouby a upevnit konzolu FPV displeje k dálkovému ovládání. 
 

Vložení baterie do těla rc-modelu 
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Obrázek 4 vložte baterii do těla rc-modelu ve směru šipky 

Obrázek 5 pomocí pásu upevněte baterii k rc-modelu 

Obrázek 6 zapojte baterii k tělu rc-modelu připojením do zásuvky 

 

Vložení baterie do FPV displeje 

 

 

Otevřete kryt baterie na zadní straně FPV displeje a připojte baterii pomocí koncovky 
k zásuvce FPV displeje. 

 

Příprava letu rc-modelu 

Vložte 6 x AA baterii do dálkového ovládání a dbejte na správnou polaritu. 

Pohněte levou ovládací pákou ve směru, jak je znázorněno na obrázku a poté zapněte 
dálkové ovládání pomocí vypínače do polohy ON. 

Po vložení baterii do rc-modelu jej položte na rovnou plochu a zapněte jej pomocí vypínače 
do polohy ON. 

Rc-model položte na zem po zvukovém signálu, čekejte, než se nastaví barometr pro 
nastavení výšky a následně zvukový signál ohlásí ukončení nastavení barometru a rc-model 
je automaticky zamčen.  



 

19 
rcvelkosklad.cz 

  
 
 

 

V průběhu tohoto procesu nehýbejte s ovládacími pákami, nebo nemačkejte 
funkční tlačítka. 

 

Odemkněte rc-model pomocí levé ovládací páky, jak je znázorněno na obrázku. 
Držte páku v této poloze po dobu 3 sekund.  

Po odemčení je rc-model připraven k letu. 

Zapněte FPV displej pro živý přenos obrazu kamery na těle rc-modelu. FPV displej má 
v rámci továrního nastavení správně nastavený obraz. V případě, že v důsledku používání 
došlo ke změně kvality obrazu, nastavte jej do požadované kvality. 

 

Ovládání rc-modelu 

 

Ascend,Descend- stoupání a klesání, ocas rc-modelu směřuje k Vám 
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Mode 1- režim 1 s kniplem na pravé straně, stoupání a klesání provedete pohybem pravé 
páky směrem vpřed a vzad 

Mode 2- režim 2 s kniplem na levé straně, stoupání a klesání provedete pohybem levé páky 
směrem vpřed a vzad 

Forward/Backward- pohyb vpřed a vzad 

Mode 1- režim 1 s kniplem na pravé straně, pohyb vpřed a vzad provedete pohybem levé 
páky směrem vpřed a vzad 

Mode 2- režim 2 s kniplem na levé straně, pohyb vpřed a vzad provedete pohybem pravé 
páky směrem vpřed a vzad 

 

 

Quadcopter to left and right side- pohyb kvadrokoptéry doleva a doprava provedete 
pohybem pravé páky doleva a doprava 

Tail horizontal adjustment- otáčení doleva a doprava provedete pohybem levé páky 
směrem doleva a doprava 
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Tumble forward- otočka směrem dopředu, ocas směřuje směrem k Vám 

Tumble backward- otočka směrem dozadu, ocas směřuje směrem k Vám 

Dejte vypínač do polohy N s automatickou korekcí výšky, poloměr otáčení rc-modelu při 
otočce je malý. 

Dejte vypínač do polohy ST-1 s polo-automatickou korekcí výšky, poloměr otáčení rc-modelu 
při otočce je velký. 

Dejte vypínač do polohy ST-2 bez automatické korekce výšky. 

 

 

Tumble to the right side- otočka směrem doprava 

Tumble to the left side- otočka směrem doleva 
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Dejte vypínač do polohy N s automatickou korekcí výšky, poloměr otáčení rc-modelu při 
otočce je malý. 

Dejte vypínač do polohy ST-1 s polo-automatickou korekcí výšky, poloměr otáčení rc-modelu 
při otočce je velký. 

Dejte vypínač do polohy ST-2 bez automatické korekce výšky. 

 

 

Crossing obsacle flight- pohyb rc-modelu mezi překážkami 

1. Tréning tohoto druhu pohybu je vhodný pro pokročilé uživatele 
2. Trénujte pohyb mezi překážkami na vizuální vzdálenost 50 metrů, nebo až na 

maximální dosah dálkového ovládání 300 metrů. Dosah dálkového ovládání a 
ovladatelnost rc-modelu záleží na aktuálním počasí, ve kterém rc-model k létání 
používáte. 

3. Dodržujte dostatečnou vzdálenost od lidí, zvířat, nebo jiných překážek, aby nedošlo 
ke kolizi. 

 

Ukončení letu rc-modelu 

- Přistaňte s rc-modelem 
- Vypněte rc-model a následně dálkové ovládání 
- Vyjměte baterie z rc-modelu 
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QR kód pro stažení FPV aplikace 

 

 

 

 

Schémata instalace kamery 
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Back view- zadní pohled 

TV monitor-  tv displej 

Black- černá koncovka 

Yellow- žlutá koncovka 

DC 12 V regulated power supply ac in- regulované napětí na stupu 

Video in- vstup pro video 

B/W camera front view- přední pohled na kameru 

Standard lens /F2- standartní čočky kamery 

Body- tělo 

Lens- čočky 

Audio hole optional- audio zásuvka, volitelná 

Bracket- závorka 

3 x 12 screw- šrouby 

Color camera front view- přední pohled na barevnou kameru 

Cone pinhole- vystouplá optika 

Flat pinhole- plochá optika 

Side view- boční pohled 
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Back view- zadní pohled 

TV monitor-  tv displej 

Black- černá koncovka 

Yellow- žlutá koncovka 

DC 12 V regulated power supply ac in- regulované napětí na stupu 

Video in- vstup pro video 

Audio in- vstup pro audio 
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Black- černá koncovka 

Yellow- žlutá koncovka 

White- bílá koncovka 
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