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Technická specifikace: 
Stylový závodní dron 
Vyrobeno z vysoce odolného plastu ABS 
Profesionální Ovladač 2.4Ghz na 4 x AA baterie k zakoupení  
Dosah ovladače minimálně 300m 
HD kamera 2MP 
Rozměry: cca 310 x 310 x 120 mm 
Motory 4 x brushless 
Baterie: Lipol 11,1 1600 mAh 
Vysoce výkonné 3 listé vrtule 
FPV monitor 5,8 Ghz s dosahem minimálně 300m 
Rychlost dronu 80km/hod 
Doba letu 13 -15 minut v závislosti na rychlosti 
Doba nabíjení cca 90minut                                                                                                                                               
 

                Uživatelská příručka 

   Závodní dron Jumper s FPV HD kamerou 
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Neuvěřitelně výkonný a rychlý dron Jumper je navržen a zkonstruován pro závodní létání. 
Jedná se o nový druh zábavy, kdy je prioritou rychlost, výborná ovladatelnost a samozřejmě 
létání s pomocí FPV přenosu. Kompletní zážitek umocňují 2D brýle, díky kterým se budete 
dívat přes kameru dronu z ptačí perspektivy.  

 

Popis částí rc-modeluv  
Tělo rc-modelu dronu je zkonstruováno z nylonu a kompozitních materálů, které mají 
zvýšenou odolnost materálu. Nový dizajn zvyšuje ovladatelnost, snadnou přípravu a instalaci 
příslušenství, provádění změn, nebo zvyšování žádaných vlastností rc-modelu. Rc-model je 
vybaven 5.8 G FPV, zařízením pro živý přenos obrazu, který Vám poskytne nevšedný zážitek 
z jeho ovládání. Tyto vlastnosti vyniknou především v případě provádění aktrobatických 
letových manévrů, jako jsou 3D otočky vpřed, vzad, vlevo a vpravo a dalších manévrech. 

                                                                

  

Camera (720 x 1280) -  kamera pro rc-model  

White LED light- bílé LED světlo  

Skid landing x 4 – přistávací lyžiny  

Clockwise motor – hlavní motor ve směru hodinových ručiček  
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Anti-Clockwise motor – motor proti směru hodinových ručiček   

Clockwise propellers – vrtule ve směru hodinových ručiček (A1,A2) 

Anti- Clockwise propellers- vrtule proti seru hodinových ručiček (B1,B2) 

Mushroom antenna – anténa ve tvaru houby  

11.1 V 1600 MaH 3S Lithium battery – lithiová baterie  

Red /Green LED light – čerené a zelené LED osvětlení 

 

Parametry rc-modeluv     

  

     
Délka hlavního rotoru: 120 mm 

Rozměry (délka, šířka,výška): 240 x 250 x 80 mm 

Hmotnost: 420 g (včetně baterie) 

Vysílač dálkového ovládání: CX-91 

Přijímač dálkového ovládání: RX CX-91 

Motor verze: 1806 

ESC: 4 v 1 18 A 

Lithiová baterie typ: 11.1 V 1600 M aH 3S 

Předpokládaný čas letu: 10- 12 minut s plně nabitou baterii 

Provozní teplota: - 10 až 40 stupňů celsia 

 

 



 

4 
rcvelkosklad.cz 

  
 
 

 

 

  120     

Upozornění před prvním letem     

Použití rc-modelu je vhodné od 14 let. Při prvním použití doporučujeme dohled zkušené 
osoby, která má s ovládáním rc-modelů zkušenosti.    

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. 

                                                                    
Mini rc-model kvadrokoptéry není hračka. 
Používejte model mimo skupiny lidí, nebo 
mimo blízkosti předmětů, které by mohli 
být poškozeny v důsledku nedostatku 
kontroly rc-modelem.  

 

 

Model je vhodný na používání jak uvnitř budov, tak také venku. Vždy dodržujte dostatečný 
odstup rc-modelu od lidí, nebo zvířat. Nikdy rc-model napoužívejte v případě nevhodného 
počasí, jako je silný vítr, sněžení, déšť, nebo mlha.  

Dbejte o dostatečný odstup od mechanických částí, nebo rotujících částí, aby nedošlo ke 
vzniku úrazu.  

Nikdy model nepoužívejte v blízkosti telekomunikačních, rozvodných kabelů, nebo zařízení s 
podobnou frekvencí ovládání, aby nebyl narušen signal mezi vysílačem a příjímačem rc-
modelu. Nikdy jej take nepoužívejte na zákonem zakázaných místech, jako jsou například 
letiště.   

 

 Nabíjení baterii 

 
Pomocí nabíjecího kabelu připojte baterii rc-modelu do elektrické sítě s parametry zásuvky 
napětí( 100-240V50-6O HZ ).  

   
Balance charger – nabíječka 

Charger- koncovka nabíječky 
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AC power- zásuvka 

11.1 V Battery charging socket- zástrčka pro připojení kabelu k tělu nabíječky 

Vložte baterii do nabíječky a v případě, že se baterie nabíjí, červená kontrolka svítí. Naopak 
zhasne poté, co je baterie plně nabita.   

 

 Instalace vrtulí r-c modelu         

                                                                                                                                   

 

 

Clockwise propeller- vrtule A, chod ve směru hodinových ručiček 

Anti-clockwise propeller- vrtule B, chod proti směru hodinových ručiček 

Nose- přední strana rc-modelu 

Wrench- montážní klíč 

 
Nainstalujte vrtule A s otáčením ve směru hodinových ručiček a to vložením do otvoru pro 
uchycení vrtule, který se nachází na konci ramena rc-modelu. Pomocí montážního klíče 
upevněte rotor k tělu rc-modelu a dostatečně utáhněte. 

Nainstalujte vrtule B s otáčením proti směru hodinových ručiček a to vložením do otvoru pro 
uchycení vrtule, který se nachází na konci ramena rc-modelu. Pomocí montážního klíče 
upevněte rotor k tělu rc-modelu a dostatečně utáhněte. 
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Instalace baterie a SD karty         

Instalace baterie rc-modelu a protiskluzové gumové podložky, která uchycuje baterii, umožní 
správné vyvážení modelu tak, že rc-model je v rovnovážné poloze tak, že přední a zadní část 
modelu je v horizontální poloze. Baterii vložte do šachty pro baterii a upevněte jí pomocí 

řemínků. 

Battery antiskid rubber pad- 
protiskluzová gumová podložka 

Lithium battery – lithiová baterie 

 

i 

 

Insert from the rightside of the aircraft 
camera- paměťovou kartu vložte z pravé 
strany do slotu pro SD kartu 

 

In 

 

Nose – přední strana rc-modelu 

Gravity core line- osa znázorňující rovnováhu rc-
modelu 

ose 

 

 

 

 

Pro správné seřízení těžiska rc-modelu doporučujeme model pověsit v bodě, kde se nachází 
těžiště těla a v případě, že se přední, nebo zadní strana klopí, model se nenachází 
v rovnováze a je nutné zkontrolovat vložení baterie a případně její polohu upravit. 
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Příprava na první let         

 

Sender antenna – anténa vysílače 

V případě, že kameru neuchytíte k spodní straně těla rc-
modelu, sníží se tak hmotnost a zvýší se akční rádius 
modelu. 

 

 

 

 

 

Popis dálkového ovládání       

Verze ovládání s kniplem vlevo   
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Picture / Video- tlačítko pro spuštění režimu fotografování a videa 

Throttle/ Left and Right direction stick- levá páka pro stoupání, klesání, pohyb vlevo a 
vpravo 

Trimming- citlivá úprava směrového pohybu  

Power switch- vypínač 

Sound hole of beeper- otvor pro zvukové signály 

Stabilize mode manual mode- nastavení stabilního režimu 

Flying status indicators- ukazatel letové polohy 

Forward and Backward/ Left and Right side fly stick- pravá páka  

Power indicator- ukazatel stavu baterie dálkového ovládání 

 

Verze ovládání s kniplem vpravo   
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Picture / Video- tlačítko pro spuštění režimu fotografování a videa 

Forward /Backward (elevator) Left and Right rotational yaw- levá páka pro 
stoupání, klonění vlevo a vpravo 

Trimming- citlivá úprava směrového pohybu  

Power switch- vypínač 

Sound hole of beeper- otvor pro zvukové signály 

Stabilize mode manual mode- nastavení stabilního režimu 

Flying status indicators- ukazatel letové polohy 

Throttle Left/ Right (Aileron)- pravá páka pro stoupání, klesání a pohyb vlevo a vpravo 

Power indicator- ukazatel stavu baterie dálkového ovládání 

 

Párování r-c modelu       
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Nastavení spojení mezi rc-modelem a dálkovým ovládáním provedete tak, že vypínač vysílače 
dáte do polohy „ 0 “ a tlačítka pro citlivou úpravu pohybu dáte do polohy na střed do 
neutrální polohy. Následně zatáhněte levou páku do krajní polohy směrem dolů.  

Rc-model dronu postavte do horizontální polohy a zapněte jej vypínačem do polohy ON- 
zapnuto. Následně vypínačem zapněte dálkové ovládání a čekejte na signalizaci kontrolních 
světel na těle modelu, které zůstanou svítit. To znamená, že párování rc-modelu a dálkového 
ovládání bylo úspěšné. 

 

 

 

 

Odemykání motoru rc-
modelu    

 

Mode 1 (Right - hand throttle)  

Direction stick- směrová páka 

Throttle stick- knipl 

Po úspěšném párování rc-modelu a dálkového ovládání posuňte levou páku do krajní polohy 
směrem k sobě a pravou páku posuňte směrem doprava. V případě, že kontrolní světla na 
zadní straně rc-modelu svítí, znamená to, že motor je odemčený. V případě, že teď pohnete 
kniplem směrem vpřed, rotory rc-modelu se začnou otáčet. 

Mode 2 (Left - hand throttle) 
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Throttle and direction stick- knipl a směrová páka 

Ascend / Descend stick- stoupání a klesání 

 

Zamykání motoru 
rc-modelu       

Mode 1 (Right- hand throttle)  

Direction stick- směrová páka 

Throttle stick- knipl 

 

 

Posuňte levou páku do krajní polohy směrem k sobě a pravou páku posuňte směrem doleva. 
V případě, že kontrolní světla na zadní straně rc-modelu nesvítí, znamená to, že motor je 
zamčený. 

Mode 2 (Left - hand throttle) 

Throttle and direction stick- knipl a směrová páka 

Ascend / Descend stick- stoupání a klesání 

 

 

Funkce fotografování a záznamu videa        

Fotografování- tlačítko pro fotografování a záznam videa je v poloze „ O „. Fotografie 
budou automaticky uloženy na paměťovou kartu. Při pořízení fotografie blikne FPV monitor 
jednou.  

Záznam videa- tlačítko pro fotografování a záznam videa je v poloze „ 1 „. Videozáznam 
bude automaticky uložen na paměťovou kartu. Při záznamu videa pomalu bliká červená 
kontrolka označující záznam videa na FPV monitoru. Když je záznam ukončen, červená 
kontrolka přestane blikat.  

 

Ovládání rc-modelu        
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Aircraft status ( red arrow is a nose direction) – červená šipka označuje směřování a 
přední stranu rc-modelu 

The tail is towards to yourself- zadní část směřuje směrem k Vám 

Aircraft Ascend/Descend- Rc-model stoupá a klesá 

Aircraft Forward/Backward- Rc model se pohybuje vpřed a vzad 

Mode 1 ( Right-hand throttle)- režim 1 s kniplem na pravé straně 

Mode 2 ( Left-hand throttle)- režim 2 s kniplem na levé straně 
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Aircraft status ( red arrow is a nose direction) – červená šipka označuje směřování a 
přední stranu rc-modelu 

Aircraft Left-leaning/Right leaning- rc-model klonění vlevo a vpravo 

Horizontally adjusting the tail- úprava zadní strany rc-modelu do horizontální polohy 

Tranmitter control illustration- ilustrace pohybu pák na dálkovém ovládání v Mode 1/ 
Mode 2 – v Režimu 1 a v Režimu 2 

 

Otočka rc-modelu vpřed a vzad        

.  

Front flip of aircraft- otočka směrem vpřed 

Tail is towards to yourself- zadní část rc-modelu směřuje k Vám 

Back flip of aircraft- otočka směrem vzad 

Push the SWA switch to „0“ stabilize mode- tlačítko je v poloze „0“ pro stabilní 
automatický režim 

Push the SWA switch to „1“ manual mode- tlačítko je v poloze „1“ pro manuální režim 

Při otočce rc-modelu kolem osy je nutné mít dostatek prostoru a povrch, kam rc-model 
přistává, aby měl měkký podklad a nedošlo k poškození rc-modelu. Při nácviku otočky 
modelu je nutné dokonalé zvládnutí ovládání kniplu. V případě, že se model klesá, je nutné 
pohyb upravit pomocí kniplu a to pohybem vpřed, nebo když chcete, aby model klesal, 
pohybem vzad. 

 

Otočka rc-modelu vlevo a vpravo        
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Left flip of aircraft- otočka směrem doleva 

Right flip of aircraft- otočka směrem doprava 

Push the SWA switch to „0“ stabilize mode- zmáčkněte tlačítko SWA do polohy „0“ pro 
stabilní automatický režim 

Push the SWA switch to „1“ manual mode- zmáčkněte tlačítko SWA do polohy „1“ 
pro manuální režim 

 

Při otočce rc-modelu kolem osy je nutné mít dostatek prostoru a povrch, kam rc-model 
přistává, aby měl měkký podklad a nedošlo k poškození rc-modelu. Při nácviku otočky 
modelu je nutné dokonalé zvládnutí ovládání kniplu. V případě, že se model klesá, je nutné 
pohyb upravit pomocí kniplu a to pohybem vpřed, nebo když chcete, aby model klesal, 
pohybem vzad. 

Pohyb rc-modelu v blízkosti překážek        
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Pohyb v blízkosti překážek je vhodný pro zkušené uživatele rc-modelů. Při tomto pohybu je nutné rc-
model vizuálně kontrolovat na vzdálenost maximálně 50 metrů. Přenos FPV, živého přenosu obrazu je 
možný na vzdálenost 300 metrů. Při pohybu v blízkosti překážky se vyvarujte ovládání modelu 
v blízkosti lidí, zvířat, nebo vedení vysokého napětí, aby nedošlo k poškození zdraví, nebo úrazu. 

Ukončení letu        

Při ukončení provozu rc-modelu je nutné nejprve vypnout dálkové ovládání a až poté rc-model. 
V případě, že nebudete model dále používat je nutné vyjmout baterii z těla modelu. V případě 
výstražného zvukového signálu, který oznamuje vybitou baterii je nutné s rc-modelem okamžitě 
přistát, aby nedošlo ke ztrátě kontroly nad modelem, případně jeho ztrátě, nebo poškození. 

Specifikace 4.3 FPV monitoru    

     

 

                 

 

4.3 palcový LCD monitor s frekvencí 5.8 GHz a 
32 kanálovým přenosem signálu Audio a 
Video 

Specifikace 4.3 FPV 
monitoru    

4.3 palcový LCD monitor s rozměry obrazu 16:9 a 
ochranou proti slunci 
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4 pásma signálu a 32 pásem signálu v závodní verzi 

Vysoká jasnost 500 cd/ m2 

Vyhledávání pomocí jednoho tlačítka 

Přehled o stavu baterie a zvoleném kanálu 

Rozlišení 480 x 272 pixelů 

 

Náhradní díly a vlastnosti 4.3 FPV monitoru        

                

    

Video formát NTSC 

Vstupní signál AV 

Vstupní napětí 5V 

Spotřeba 500 mA 

Vestavěná baterie 2200 mAh 

Doba použití 2 hodiny 

Rozměry 122.7 x 80 x 14.5 mm 

Citlivost – 90 dbM 

Rozsah frekvence 32 kanálů 

Audio záznam 6.0 MHz až 6.5 MHz 
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 Přehled frekvencí zvolených pásem                         

     

 

Instrukce k použití LCD displeje    

              

ON/OFF tlačítko pro zapnutí a vypnutí 

Charge LED- pří nabíjení svítí kontrolka červeně a přestane svítit v případě úplného nabití 

USB koncovka- s kapacitou 5V 

Kanál frekvence- jedním stisknutím změníte kanál a frekvenci a podržením po dobu 3 sekund dojde 
k vyhledávání kanálu a nové frekvence 

FR- jedním stisknutím změníte nastavení frekvence 

M- tlačítko menu, výběr možností nastavení displeje jako je jasnost a síla zvuku 

AV in- připojení AV kabelu do portu AV in, displej zobrazí externí zdroj audio signálu po zapnutí 
displeje 

 

 

 



 

18 
rcvelkosklad.cz 

  
 
 

 

5.8 G specifikace vysílače    

        

 

 

1. Input Voltage – vstupní napětí 

2. Earth wire- uzemňovací kabel 

3. Video input- vstup video signálu 

4. Audio input- vstup audio signálu 

5. 5V output- 5V výstupní napětí 
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Seznam dílů rc-modelu    

 

Aircraft – tělo rc-modelu dronu 

Balance charger- nabíječka  

Transmitter- dálkové ovládání 

Wrench screw driver- šroubovák a montážní klíč 

Spare parts of monitor- náhradní díl FPV monitoru 

Propellers- vrtule 

Battery- baterie 

 

Informace pro uživatele rc-modelu    

Děkujeme za zakoupení rc-modelu dronu. Z důvodu dlouhého a bezpečného používání rc-modelu si 
pečlivě přečtěte instrukce ohledně ovládání a použití modelu. Rc-model není hračka, ale vysoce 
sofistikovaný výrobek, který vyžaduje správnou instalaci a použití tak, aby nedošlo k poškození zdraví, 
nebo majetku v důsledku jeho nesprávného použití. 

Produkt je vhodný pro osoby starší věku 14 let, nebo pro mladší osoby, které mají znalost ohledně 
správného ovládání rc-modelů. Vždy pro létání používejte vhodné prostředí a výrobce nenese 
odpovědnost za nesprávné použití rc-modelu. Prodejce a distributor jsou oprávněni k provádění údržby 
a servisu rc-modelu. 

V důsledku vlastností rc-modelu může dojít k ohrožení života a zdraví v případě nesprávného použití, 
používání modelu v případě, že je částečně poškozen, nebo není ve stavu, kdy je možné jej bezpečně 
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používat. Uživatel musí dbát o vlastní bezpečnost a také bezpečnost okolí, ve kterém je model 
používán. Uživatel rc-model provozuje na vlastní odpovědnost a riziko. 

 

Před použitím modelu se ujistěte, že je baterie rc-modelu a dálkového ovládání 
plně nabitá. Před zapnutím modelu se ujistěte, že jsou páky dálkového ovládání 
v neutrální poloze. Při aktivaci rc-modelu před jeho použitím nejprve zapněte 
dálkové ovládání a až poté model samotný a to pomocí vypínače pro zapnutí a 
vypnutí ON/OFF. Při instalaci baterie dbejte na správné připojení ke konektoru, aby 
nedošlo k jejímu náhodného odpojení v důsledku pohybu modelu ve vzduchu. 

Rc-model používejte vždy v dostatečné vzdálenosti od osob, nebo zvířat, aby 
nedošlo k poškození zdraví a škodám na majetku. Nepoužívejte jej při špatných 
povětrnostních podmínkách, jako je vysoká míra větru, bouřka, déšť, sněžení. 
Vyvarujte se skladování modelu ve vlhkém prostředí, protože se skládá z mnoha 
elektrických a mechanických částí. Vlhkost může způsobit poškození modelu, nebo 
změnu jeho vlastností a tím změnu schopnosti jej ovládat. Nikdy jej nepoužívejte 
v prostoru, který není pro použití určen, nebo pro ilegální účely v rozporu 
s právem. 

Osoby, které nemají dostatečnou zkušenost s používáním a ovládáním rc-modelů 
by měli vyhledat dozor zkušené osoby, která poradí jak jej správně ovládat. Vždy 
model ovládejte dle svých schopností, aby nedošlo ke ztrátě kontroly nad 
modelem. Dodržujte dostatečnou vzdálenost od modelu a jeho mechanických částí. 

Vyhněte se skladování a použití modelu při vysokých teplotách, protože je 
konstruován z kovu, vláken a plastových komponentů, aby nedošlo k deformaci, 
nebo ovlivnění správných letových vlastností. 
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