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Uživatelská příručka 

Dron DM 006  
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Popis rc-modelu 

 

 

Protection cover- ochranný rám 

Rotor blade- list vrtule 

Motor- motor 

Main Body- tělo rc-modelu 

Wifi Camera- WIFI kamera 

Base stand- přistávací stojan 
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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. 

 

Low medium and high speed LED light control (stiskněte a podržte 3 sekundy) 

The power indicator- ukazatel stavu baterie 

The left control lever- levá ovládací páka 

Set high (Press)- nastavení výšky (stiskněte) 
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A key take off- tlačítko pro vzlétnutí rc-modelu 

A key landing- tlačítko pro přistání rc-modelu 

Camera- kamera 

Modes conversion- přepínání režimu 

Power switch- vypínač 

Flip stunt mode / one key return ( press and hold 3 seconds )- otočka a tlačítko pro 
návrat domů jedním stisknutím, podržte jej pod dobu 3 sekund 

The right control lever, press headless mode- pravá ovládací páka, návrat domů 

The fine adjustment of marching / retera ting- citlivé nastavení 

The fine adjustment of turning left/right- citlivé nastavení zabočení vlevo a vpravo 

LCD screen (the optional)- LCD displej 
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After the power on calibration method: kalibrace po zapnutí rc-modelu 

1. 

Zatáhněte obě páky do krajní polohy směrem dolů a následně k směrem k sobě po dobu 5 
sekund. Světla na těle rc-modelu blikají 5 sekund a následně přestanou svítit. Kalibrace je 
dokončena. 

2. 

Po navázání frekvence mezi rc-modelem a dálkovým ovládáním, zatlačte páky od sebe, jak je 
znázorněno na obrázku na odemčení rc-modelu a přípravě k letu. 

3. 

Proveďte kalibraci pohybem páky, jak je znázorněno na obrázku, pohybem směrem dolů a 
podržením v krajní poloze po dobu 4 sekund. 

 

 

Pomocí šroubováku uvolněte šrouby na zadní straně dálkového ovládání. Následně ho 
uvolněte pohybem ve směru šipky. Následně odejměte kryt baterie. 

Battery cover- kryt baterie 

LR6/AA 1.5 V size batteries- 4 x AA baterie 
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Pro nabíjení baterie používejte zásadně kabel nabíječky, který je dodáván výrobcem. Když se 
baterie nabíjí, kontrolka nabíjení svítí červeně a po úplném nabití zůstane svítit zeleně. 
Nabíjení bylo dokončeno. Doba nabíjení je 80 minut.  

 

 

Po stisknutí tlačítka otočka ve vzduchu 3D mode – zapne se kontrolka dálkového ovládání, 
která signalizuje jeho aktivaci. Rc-model musí být minimálně ve výšce 2 metry. Poté pohněte 
pravou pákou dálkového ovládání v libovolném směru. Model provede otočku ve Vámi 
určeném směru. 

 

Příprava rc-modelu k letu 

1. 

Rc-model používejte ve velkém prostoru uvnitř, nebo venku. Nesmí pršet, nebo sněžit. 
Vhodné je bezvětří, nebo počasí se sílou větru maximálně 4 stupně. Rc-model ovládejte 
zásadně daleko od lidí a zvířat, nebo jiných překážek.  

 

2. 

Vložte lithium-polymerovou baterii, která je součástí balení. Po zapnutí rc-modelu kontrolky 
blikají. Poté položte rc-model na rovnou podložku. Čekejte na navázání frekvence mezi 
dálkovým ovládáním a rc-modelem. 

3.  

Zatáhněte pákou pro akceleraci směrem dolů a následně zapněte dálkové ovládání. Poté jí 
zatáhněte do krajní polohy směrem nahoru a dolů. Ozve se zvukový signál a zapnou se 
světla. Rc-model je připravený k letu. 
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Ovládání a citlivé nastavení letu rc-modelu 

 

 

Ascend / descend- stoupání a klesáni 

Pomocí levé páky pohybem vpřed a vzad ovládáte stoupání a klesání. 

Turning- otáčení 

Pomocí levé páky pohybem doleva a doprava ovládáte otáčení doleva a doprava. 
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Forward/backward- pohyb vpřed a vzad 

Pomocí pravé páky pohybem vpřed a vzad ovládáte pohyb vpřed a vzad. 

Side fly- klonění vlevo a vpravo 

Pomocí pravé páky pohybem doleva a doprava ovládáte klonění doleva a doprava. 

Side fly fine tunning- citlivé nastavení klonění vlevo a vpravo 

V případě, že se rc-model vznáší ve vzduchu a nějakým způsobem se naklání z rovnovážné 
polohy, upravte jeho polohu ve vzduchu pomocí tlačítka pro citlivé nastavení klonění vlevo a 
vpravo. 

Forward/backward fine tunning- citlivé nastavení pohybu vpřed a vzad 

V případě, že se rc-model vznáší ve vzduchu a nějakým způsobem se klopí z rovnovážné 
polohy směrem dopředu, nebo dozadu, upravte jeho polohu ve vzduchu pomocí tlačítka pro 
citlivé nastavení klopení vpřed a vzad. 

Headless mode- tlačítko pro návrat domů 

Rc-model disponuje funkcí návratu domů. Aktivujte rc-model a připravte jej na start. Rc-
model po vzlétnutí letí východním, nebo západním směrem. Při vzlétnutí je jako výchozí 
poloha uložena ta, kdy zadní část multi-koptéry směřuje na jih. Poté co funkci aktivujete a 
pohybujete směrovou pákou dopředu, nebo dozadu, rc-model se automaticky vrací směrem 
na jih. 

A return key: tlačítko návratu  

Po stisknutí tlačítka se rc-model vrací automaticky na místo, ze kterého vlétl. 

 

Tréning ovládání rc-modelu 
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1. Vznášení rc-modelu 
 
Pomalu zatáhněte kniplem směrem vpřed až do doby, než se model vznese od země 
a vzlétne a nechte ho krátkou dobu se vznášet nad zemí. Následně pomalu zatáhněte 
knipl směrem dolů a rc-model klesá. Opakujte pohyby kniplem do doby, než se rc-
model vznáší a přistává plynulým pohybem. 
 

 

 

 

2. Směrový pohyb rc-modelu 

V případě, že se rc-model vznáší ve vzduchu, zatáhněte pravou směrovou ovládací 
pákou směrem vpřed, nebo vzad a rc-model se pohybuje vpřed, nebo vzad. 

3. Otáčení rc-modelu 

V případě, že se rc-model vznáší ve vzduchu, zatáhněte kniplem pomalým pohybem 
doleva, nebo doprava. Model se otáčí směrem doleva, nebo doprava. 

 

Fotografování a videozáznam 

V případě, že bliká modrá kontrolka na těle kamery na spodní straně rc-modelu, znamená to, 
že kamera je aktivovaná. V případě, že bliká kontrolka červeně, nebyla do ní vložena 
paměťová karta. 

Poté co bylo stisknuto tlačítko pro fotografování, kontrolka blikne červeně a fotografování je 
automaticky ukládáno na paměťovou kartu. 

Poté co bylo stisknuto tlačítko pro videozáznam, kontrolka svítí červeně a videozáznam je 
uložen na paměťovou kartu. 

Po záznamu na paměťovou kartu, se uložená data zobrazí pomocí připojení paměťové karty 
k počítači, kdy je karta vložena do čtečky karet. 
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Tipy pro správné ovládání rc-modelu 

 

Tipy: poté co dochází k párování rc-modelu s dálkovým ovládáním, dbejte na to, aby byl rc-
model položen v horizontální poloze pro rychlejší přenos rádiového signálu mezi vysílačem a 
přijímačem a také v důsledku uložení polohy, která umožní stabilní let. 

V případě použití rc-modelu ve vnitřních prostorech, dbejte, aby byl prostor dostatečně 
prostorný, bez překážek, lidí, nebo zvířat. 

Pro použití rc-modelu venku, doporučujeme jako vhodné počasí slunečno a bezvětří, 
případně nízký stupeň větru. 

Nikdy rc-model nepoužívejte v extrémních teplotách, nebo chladu, aby nedošlo k jeho 
poškození vlivem nadměrných teplot, případně k deformaci jednotlivých dílů a tím ovlivnění 
letových vlastností rc-modelu. 

Vysoká míra větru znemožňuje správné ovládání rc-modelu a také může dojít ke ztrátě 
kontroly nad rc-modelem, nebo k jeho poškození, nebo ztrátě, když by nebylo možné jej 
ovládat. 
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Odstraňování závad 

Dálkové ovládání nefunguje: 

Vypínač dálkového ovládání je v poloze OFF / vypnuto. Dejte vypínač do polohy ON / 
zapnuto. 

Baterie jsou vloženy s nesprávnou polaritou. Zkontrolujte polaritu baterii a dbejte na 
správnou polaritu, při jejich vložení do dálkového ovládání. 

Baterie jsou slabé, nebo vybité. Dobijte nebo vyměňte baterie. 

 

Rc-model není možné ovládat: 

Dálkové ovládání není zapnuto. Zapněte dálkové ovládání do polohy ON. 

Rc-model je vypnutý a vypínač je v poloze OFF. Zapněte rc-model a dejte vypínač do polohy 
ON/ zapnuto. 

Anténa dálkového ovládání není dostatečně připojena k dálkovému ovladači. Zkontrolujte 
kontakt a instalaci antény, a dostatečně ji vysuňte do maximální polohy. 

Vysoká míra větru. Nepoužívejte rc-model při vysoké míře větru. 

 

Rc-model nemůže vzlétnout a stoupat: 

Rychlost otáčení listů vrtule je nízká. Zatáhněte víc kniplem směrem dopředu. 

Rc-model má slabou, nebo vybitou baterii. Dobijte, nebo vyměňte baterii. 

 

Rc-model rychle přistane:¨ 

Pohybujete kniplem, levou ovládací pákou moc rychle. Dbejte na to, aby byl pohyb ovládací 
páky plynulý směrem dolů. 
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Instalace a WIFI připojení rc-modelu 

 

 

 

Available on the iPhone App store- dostupné v App store seznamu aplikací pro telefony 
značky Apple 

Android app on Google play-  dostupné v Google play pro telefony ovládané systémem 
Android. 

 

 

Aplikace si také můžete stáhnout pomocí naskenování QR kódu, pro příslušný operační 
systém. 
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1. Place the bracket of the remote control- upevněte klip pro uchycení chytrého 
telefonu na anténu dálkového ovládání 

2. Place the phone in the cradle clip- upevněte chytrý telefon do držáku pro telefon 

 

 

Wifi connection instruction- instrukce k navázání WIFI signálu 

1. Zapněte rc-model a modrá kontrolka WIFI signálu začne blikat 
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2. Po zapnutí WIFI připojení chytrého telefonu vyhledejte zařízení WFI UFO a připojte 
rc-model pomocí WIFI signálu 
 

3. V chytrém telefonu otevřete aplikaci WFI UFO, pomocí stisknutí ikonky 

 
Dbejte, aby WIFI signál nebyl rušen WIFI signálem jiného zařízení. 

 

 

Popis ovládání na displeji chytrého telefonu 

 

1. Návrat 

2. Fotky 

3. Přehrávání záznamu videa 

4. Popis 

5. Nastavení rychlosti 3O / 60 / 100 procent kapacity  

6. Fixace výšky 

7. Barometr 
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8. Ukázání, nebo skrytí ovládání 

9. Nastavení displeje 

10. Nastavení čočky kamery a změna zobrazení 

11. 3D displej 

12. Headless- návrat domů 

13. Nastavení barometru 

14. 3D otočka o 360 stupňů 

15. Ovládání kniplu 

16. a 17. Otočka vlevo a vpravo 

18. a 19. Klonění vlevo a vpravo 

20. a 21. Pohyb vpřed a vzad 

22. a 23. Citlivé nastavení klopení vpřed a vzad 

24. a 25. Citlivé nastavení otáčení vlevo a vpravo 

26. a 27. Citlivé nastavení klonění vlevo a vpravo 

28. Tlačítko pro start 

29. Tlačítko pro přistání 

30. Nouzové zastavení 
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Seznam dílů rc-modelu 

 

 

Main body- tělo rc-modelu 

Main body- tělo rc-modelu 

Rotor blade- list vrtule 

Base stand- přistávací stojan 

Protection cover- ochranný rám 

Mobile phone fixed mounting- držák mobilního telefonu 
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Motor A- motor A 

Motor B- motor B 

Light bar- lišta LED světel 

Receiver board- deska přijímače 

WIFI camera- WIFI kamera 

Battery- baterie 

USB cabel- USB kabel 
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