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Před použitím si prosím p řečtěte pečlivě tento manuál a uschovejte 
ho pro budoucí použití! 
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CAUTION 

 

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt! Toto je akrobatický Dron, který je jak pro venkovní tak i vnitřní létání. 
Prosím než začnete používat Dron, pečlivě si pročtěte tento manuál. Manuál uschovejte pro budoucí použití. 
 
Význam Varovných popisků 

 

Důležité upozornění 

Tento produkt je vyspělý hobby model, ne hračka. Přestože s tímto modelem hrozí malé nebezpečí, je nutné si 

uvědomit, že tu stále je. Prosím dodržujte bezpečností opatření a spravně užívejte tento model. Použití jinak než 
je dáno, nebo rozebírání a úpravy Dronu mohou vést ke vzniku velkého nebezpečí, toto nechte na odborném 
servisu.  

 
Výrobce a distributor nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené abnormálním používáním či nadměrnému 
opotřebení součástí, nebezpečném létání na nevhodných místech atd. Tento produkt je určen od 14 let a starším. 
Prosím přesvěčte se, že používáte produkt s ohledem na bezpečnost.  
 

Doporučujeme, abyste se poradili s odborníkem, než začnete používat tento dron, nebo se nechali zaškolit od 

zkušeného pilota RC modelů. Model vyžaduje určitou zručnost, aby bylo možné ho ovládat. Jakékoliv poškození 
způsobené pády modelu nebo nesprávným použitím nebo modifikacemi, samozřejmě nemohou být kryty zárukou a v 
takovém případě nelze uplatnit jakoukoliv reklamaci.  
 

 

 

Létejte pouze v bezpečných prostorách, mimo dosah lidí.  Neprovádějte akrobacie v blízkosti lidí nebo shluku lidí. 
Akrobacie jsou nebezpečné a mohly by způsobit zranění. Vždy jste zodpovědni za škody, které způsobíte případnou havarií, nebo 
nesprávným použitím, případně selháním některých komponentů produktu apod. 
 

 

1. Předmluva 

Varování 

Nebezpečí 

Zákaz Nepokoušet se za jakýchkoliv okolností 

Nebezpečí na základě těchto instrukcí a špatného použití  

Lehce nebezpečné na základě těchto instrukcí a špatného použití 

 

2. Prevence 
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Zákaz 

Zákaz 

Zákaz 

Nebezpečí 

Oheň 

Zákaz 

- Zákaz 
 

Bezpečné létání 

Preventivní opatření 

Správné použití 

Bezpečnostní Poznámka – Baterie ovladače  

Bezpečnostní poznámka - Li-Po baterie  Dronu 

Držte mimo dosah ohně 

Pro létání prosím vyberte místo bez překážek a držte se dál od lidí nebo shluku lidí, domácích a jiných 
zvířat, nepoužívejte na nebezpečných místech, kde můžete poškodit cizí majetek. 

Dron je složen z vyspělých elektronických komponentů a nesmí přijít do kontaktu s vodou, nikdy 
nepoužívejte v dešti nebo nad vodní plochou, mohlo by dojít k vyzkratování a naslednému zničení 
elektrických komponentů Dronu. 

Prosíme neodstraňujte z dronu žádné součástky, nebo nevyměňujte za neoriginální díly, používejte 
pouze originální nahradní díly, aby byla zaručena správná funkce Dronu. Nepřetěžujte dron instalací 
čehokoliv, co není originální, není také dovoleno používat Dron k nelegální aktivitě. 

Ujistěte se, že instalujete baterie správnou polaritou. Nemixujte baterie různých chemických složení nebo 
jejich specifikace. Používejte vždy jeden typ baterií.  Prosíme vyndejte baterie z ovladače, pokud ho 
nebudete používat delší dobu. Použité baterie nevhazujte do koše, ale prosím odevzdejte na místo k 
tomu určené.  

Li-Po baterie jsou o něco nebezpečnější než jiné druhy baterií, ale při správném dodržení 
bezpečnostních opatření nenesou o mnoho více rizika exploze než jiné. Výrobce a ani distributor 
nenese žádnou zopovědnost za škody vzniklé nepsrávným použitím vedoucím k možné explozi. 
Nepoužívejte jiný nabíječ než ten, který je dodán v balení, aby se předešlo možnému vzniku požáru či 
explozi. 
Neničte, nerozebírejte, neházejte do ohně a neměňte polaritu baterií. Vyvarujte se možnému zkratu 
kontaktu na baterii. Při nabíjení baterie by vždy nad dobíjením měl být dohled, nevzdalujte se od 
nabíječe a zamezte kontaktu s dětmi. Pokud by se baterie při nabíjení začla více zahřívat, vypněte 
okamžitě nabíječ ze sítě 220V a neprodleně odpojte baterii od nabíječe, mohlo by dojít k nafouknutí, 
deformaci nebo i explozi baterie. Použité a nefuknční baterie prosíme nevhazujte do koše, umístěte je 
na místo k tomu určené a recyklujte je. 

R/c modely jsou vyrobeny s různých materiálů a plastiku. Plasty podléhají deformacím pokud jsou 
vystaveny extémnímu teplu nebo chladu. Ujistěte se, že neskladujete model blízko nejakého tepelného 
zdroje. Nejlepsi je model skladovat v teplotě kolem 20 stupňů Celsia.  
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Získejte asistenci zkušeného pilota Varov ání 

Tento produkt je určen od 14 let a starším, v úplném začátku je potřeba trochu šikovnosti na 
ovládání dronu. Pokud máte možnost o zácvik zkušeným pilotem, neváhejte se na něj obrátit. 

3. Standardní příslušenství 

Nabíječ Vrtule 4x Šroubováček Šroubky 4x 

4. Popis Dronu 

Konstrukce z 
pěny EPP 

Základní deska 

 

Vrtule 

 

Motor 
Tělo Držák 

motoru 

Karbonová 
ramena 
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5. Popis ovladače 

 

Trim plynu 

Plyn +/- ,  
rotace vlevo / 
vpravo 

Trim rotace   
Vlevo/Vpravo 

Vypínač 

Trim náklonu 
Vlevo/Vpravo 

Směrová páčka – let dopředu/dozadu , 
náklon vlevo/vpravo 

Trim letu dopředu/dozadu 
 

Rychlost letu a náklonů : 30% - 
pomalé, 60% - rychlé , 100% - 
ultra akrobacie 

Akrobacie 

Nerozebírejte 

Zákaz 

 

6. Instalace baterií do ovladače 

Krok1 Krok2 
Zákaz 

Nerozebírejte 

Kryt baterií 

Použijte prosím 6 kusů AA baterií a 
instalujte správnou polaritou! Nemixujte 
různé druhy baterií.  

Odšroubujte šroubek a 
sundejte kryt baterií 
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7. NABÍJENÍ 

Použití nabíječe pro nabití baterie dronu 

Li-Po baterie 
7.4V 650mAh 

LED 
dioda 

Nabíječ 

Nabíjení Dronu provedeme následujícím způsobem: nabíječ zastrčíme do síťové zásuvky, baterii odpojíme z Dronu a 
bílý konektor baterie propojíme s konektorem od nabíječe. Nyní započne nabíjení a dioda na nabíječi se rozsvítí 
červeně. Po ukončení a kompletním nabití baterie se na nabíječi rozsvítí dioda zeleně.  

Varování 

Nebezpečí 

LED indikátor  Specifikace nabíje če 

Zelené 
světlo 

Nečinné – nabíjení ukončeno Nabíjení  

Červené 
světlo 

Vstupní 
napětí 

110-240V 

Nabíjecí proud Plná voltáž 

8.45 ± 0.3V 650MA 

8. SPECIFIKACE NABÍJEČE A BATERIE 

Použití baterie a doba nabíjení  

Typ 
baterie 

Specifikace baterie Doba použití Nabíjecí čas 

Cca 1,5 hod. 

Nenabíjecí 
Nenabíjecí tužkové 
baterie 1.5V AA  

 
Doba provozu ovladače 18 hodin čistého 
času ve stavu zapnuto. 

Doba letu Dronu 8-12 minut 7.4V650mAh Li-Po 
baterie 

Z bezpečnostních důvodů je nutné vždy dohížet na nabíjení baterie.  
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9. PÁROVÁNÍ VYSÍLAČE A DRONU  

 

Krok 1 

Krok 2 

Krok 3 

Krok 4 

Li-Po 
Battery 
7.4V 650mAh 

Položte Dron na co nejvodorovnější povrch, zapojte 
baterii, jak je vyoobrazeno na obrázku, diody 
začnou blikat, nyní už nepohybujte s Dronem a 
nechte ho klidně ležet, aby mohlo dojít ke správné 
kalibraci.  
 

Nebezpečí 

Páčka plynu úplně 
dolů. 

Zap./Vyp.  

Páčku plynu ( evou) posuneme úplně dolů a 
zapneme vysílač. 

Po ukončení létání nezapomeňte odpojit 
baterii!!!  

Varování: Pokud baterii neodpojíte, baterie se 
nenávratně poškodí a take může dojít ke vzniku 
požáru.  

Varování  

Odpojte ovladač od proudu, pokud jej 
nebudete déle používat, odpojením od 
proudu se myslí vyndání baterií. 

Varování  

Varování: Pokud ponecháte baterie v 
ovladači po dlouhou dobu, mohlo by dojít k 
poškození nebo i požáru. Pokud nebudete používat vysílač po 

delší dobu, vyjměte z něj baterie. 

Zap/Vyp. 
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10. POPIS LETOVÝCH FUNKCÍ 

Pokud je to možné, vyzkoušejte si létání na simulátoru 

Než začnete létat s Dronem, nejříve si přečtěte pozorně veškeré instrukce.  
Zapamatujte si a pozorně se podívejte na obrázky, co která páčka dělá, než dosáhnete létaní v kvalitě, 
jakou si přejete, a stane se z vás pokročilý pilot. 
 
1. Umístěte Dron na zem na otevřeném prostranství a umístěte Dron zadní částí k vám a přední v 
jednom směru s vaším pohledem.  
 2. Zkoušejte si, jak fungují všechny funkce a jak citlivé jsou páčky a odezva Dronu.  
3. Tento trénink je velmi důležitý, tak trénujte opatrně s Dronem tak, až budete cítit, že už znáte reakce 
a dokážete bez problemů ovládat Dron ve větších výškách a na větší vzdálenost. 

Mód Ilustrace Mód Ilustrace 

Náklon 
vlevo 

Náklon 
vpravo 

Stoupání 

Klesání 
 

Plyn Křidélka 

Výškovka 

Let vpřed Let vzad 

Otočení 
vlevo 

Otočení 
vpravo 

Směrovka 

Kontrola před letem 

Nebezpečí 

Zkontrolujte šroubky, zda jsou pevně utažené. 
Zkontrolujte ovladač a Dron, jestli jsou baterie plně 
nabité, když přijdete na místo létání. 
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Nebezpečí 

Ujistěte se, že nejsou v blízkosti žádní lidé nebo překážky. 
Nejdříve zkoušejte vznášení nad zemí aby jste si byli jisti, že je vše v pořádku.Toto je základní 
letová operace. (Vznášení znamená,že držíte stroj asi metr nad zemí v zafixované pozici ) 
Prosím držte si odstup  cca 4 metry za Dronem. 

KROK 1 Nácvik ovládání plynu  

Mód 

Když přidáte plyn a Dron se začne odlepovat od země , pomalinku 
stahujte plyn zpět dolů a Dron v určitý moment začne držet výšku a 
levitovat. Opakujte dokud celý manévr nebudete zvládat na 
výbornou. 

KROK 2 Nácvik letu vpřed a letu do boků 

Mód 
1 .Lehce přidejte plyn. 
2.Pohybujte směrovou páčkou (pravá) do 
jakéhokoliv směru a sledujte, jak Dron reaguje a 
učte se citlivě ovládat Dron – vpřed, vzad, vlevo, 
vpravo. 

Nebezpečí 

Pokud vám Dron ulétává a cítíte, že nezvládáte pilotáž, neprodleně přistaňte a zkuste vše znovu s tím, že se budete 
snažit udržet Dron zhruba 4 metry od sebe. 

KROK 3 Nácvik směrovky 

1 . Lehce přidejte plyn. 
2. Pohybujte nosem dronu vlevo a vpravo a snažte se naučit 
změny směru při letu na jakoukoliv stranu se směrovkou. 
Kde můžete při dostatečném natrénovaní létat krasně jako 
letadlo a otáčet se směrovkou při letu a požitek z létání bude 
ještě mocnější. 
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KROK 4 

Zmenšování 
kružnice 

Poté, co už budete seznámeni s předchozími kroky a budete je zvládat, 
udělejte si na zemi kruh a snažte se do něj přistávat  a zlepšovat svou 
přesnost. Čím budete lepší, tím menší kruhy můžete udělat a zdokonalit své 
pilotní schopnosti a refllexy. 

KROK 5 Nácvik změny směru ovládání 

Poté, co už zvládnete předchozí kroky 1 až 4, snažte se ovládat Dron ne zadní částí k sobě, ale 
například bokem k sobě, nyní to bude troche složitější, ale touto praxí získáte výbornou zkušenost pro 
ovládání RC modelů. 

Nastavení Trimů (vyvážení)  

Pomalu přidejte plyn, až se Dron vynese do vzduchu, 
Pokud dron bude na nějakou stranu utíkat, nebo se bude točit kolem své osy, můžeme tyto 
nesrovnalosti vyrovnat tzv. TRIMem – vyvážení (doladění)  

Mód Vpravo 
 

Dozadu 
 

Dopředu 
 

Po 
 

 

Před 
 

Mód 

Mód 

Vpravo 

Vlevo  Vpravo 

Pokud se Dron točí kolem své osy, doladíme toto 
točení trimovacími tlačítky na ovladači 
umístěnými pod levou páčkou. Pokud se dron 
točí vlevo, budeme mačkat nebo držet tlačítko na 
pravou stranu ,dokud nedosáhneme normálu. 
Pokud se dron točí vpravo ,budeme mačkat nebo 
držet tlačítko na levou stranu, dokud 
nedosáhneme normálu.  

Pokud se po vzletu dron převažuje vpřed či 
vzad, vyvážíme ho trimovacími tlačítky 
umístěnými vedle pravé páčky. Pokud letí 
svévolně vpřed, budeme mačkat trimovací 
tlačítko vzad, pokud poletí vzad, budeme 
mačkat trimovací tlačítko vpřed, dokud 
nedosáhneme požadovaného výsledku. 

1. Pokud se po vzletu dron převažuje vlevo či 
vpravo, vyvážíme ho trimovacími tlačítky 
umístěnými pod pravou páčkou. Pokud letí 
svévolně vlevo, budeme mačkat trimovací 
tlačítko vpravo, pokud poletí vpravo, budeme 
mačkat trimovací tlačítko vlevo, dokud 
nedosáhneme požadovaného výsledku. 

 

Vlevo 
 

Vlevo 
 

Vlevo    Vpravo 
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stabilní, flexibilní, driftující, 
akrobatický let 

Můžete provádět některé vzrušující manévry, jakmile si osvojíte ovládání Dronu. Zaprvé, vystoupejte s Dronem tak do 
výšky 6 metrů a zmáčněte tlačítko na akrobacie a libovolný směr pravou směrovou páčkou, Dron udělá automaticky 
akrobatický přemet na vámi zvolenou stranu. Pokud se opravdu již cítíte, že máte Dron pod kontrolou, můžete si dovolit 
přepnout na ovladači rychlostní přepínač na 100 %, Nejen že Dron bude hodně divoký, ale zároveň už nepotřebujete 
mačkat tlačítko akrobacie, ale jen pravou páčku dát naplno do libovolné strany a Dron začne dělat přemety i bez tlačítka 
pro akrobacii. Pokud už jste skutečně zkušení piloti, můžete vystoupat do větší výšky a pokud budete držet směrovou 
páčku naplno do nějaké strany, bude Dron dělat salta nepřetržitě, dokud budete držet páku naplno do libovolného 
směru. 

11. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Situace Příčina Řešení 

LED diody Dronu stále blikají 

rŽádná reakce Dronu 

Motory nereagují na plyn, LED diody blikají 

Hlavní motory se točí, ale Dron nechce 
vzlétnout. 

Velké vibrace Dronu  

Překlápění Dronu na stranu, svévolný 
let vpřed či vzad, nekonzistentní 
rychlost při piruetě. 

Dron sám letí vpřed i přes Trim plynu Špatná kalibrace 
gyroskopu  

 
1. Poškozené motory 
2. Poškozené vrtule 
3. Špatná kalibrace 

1.Poškozené vrtule 

1. Poškozené vrtule. 
2. baterie Dronu vybitá 
3. Špatná kalibrace horizontu a 
gyroskopu 

1 .Zapňete Dron a Ovladač 
 2.Zkontrolujte baterie v ovladači I dronu 
3. Zkontrolujte kontakt na baterii 

Nejde napárovat Opakujte párovací proces 

1 .Zapněte ovladač a ujistěte se, že je v 
Dronu správně zasunuta baterie. 
2. Použijte plně nabité baterie 
3. Vložte znovu baterie a ujistěte se, že mají 
dobrý kontakt 

Plně nabijte baterii, nebo vložte plně nabitou 
baterii. 

1 .Vyměňte vrtule 
2. Nabijte nebo vyměňte za plně nabitou 
baterii. 
3. Položte na vodorovnou plochu a 
znovu napárujte 

1.Vyměňte vrtule 

 
1. Vyměňte motory 
2. Vyměňte vrtule 
3. Položte na vodorovnou plochu 
a proveďte párování 

Proveďte znovu kalibraci gyroskopu a 
párování 

Baterie nemá dostatečnou sílu 
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12. Návod na použití přídavné kamery 

Tlačítko 
kamery 

Optika 
kamery 

Příslušenství 

USB čtečka karet 
Micro SH/SDHC 

1GB SD karta  

1. Pokud chcete spustit nahrávání videa, zmáčněte tlačítko kamery na 

horní levé straně ovladače (viz Pic.3). 

 

2. LED dioda ve spodní straně kamery svítí zeleně, je-li kamera v režimu 

“Připraveno”, pokud dioda bliká červeně, znamená to, že kamera 

zaznamenává video na MicroSD kartu. (viz Pic.4). 

 

3. Dioda bliká červeně a zeleně dlouze: znamená to, že MicroSD karta je 

plná. Je potřeba zkopírovat videa do počítače a udělat místo na kartě, 

aby bylo možné nahrávat další videa. 

4.  Zkopírování videí do počítače provedeme nasledujícím způsobem: 
vysuneme kartu z kamery na Dronu tím, že na ní jemně zatlačíme a karta 
se uvolní a povyleze, poté kartu vyjmeme (viz Pic.4). Kartu vložíme do 
přibalené čtečky karet v balení a vložíme ji do počítače. MicroSD karta ve 
čtečce se po zasunutí do počítače chová jako běžný flash disk. 
 
5.  Po vložení karty do počítače najdete videa ve složce \Video\Dvrec\, 
zde uvidíte soubory s koncovkou .AVI – to jsou vaše nahrávky. Videa mají 
formát MJPG  a měl by je přehrát téměř každý multimediální přehrávač. 
 

Pic .4 Dioda  

Vložte MicroSD kartu 
kontakty dolu a jemně 

zamáčkněte, pro 
vysunutí karty opět  
jemně zmáčkněte. 
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13. SEZNAM SOUČÁSTÍ 

číslo  název  množství 

1 Konstrukce z pěny EPP   1 

2 Řídící jednotka   1 

3 Tělo   1 

4 Baterie   1 

5 Schránka na baterie   1 

6 Vrtule   4 

7 Úchyt motoru   4 

8 Hlavní hřídel   4 

9 Motor   4 

10 Kryt motoru   4 

11 Karbonová tyčka   4 

12 Hlavní hnací kolo    4 

13 Měďené ozubené kolo   4 

14 Měďené ložisko   8 

15 LED dioda   4 

 


