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Zaţijte ultimátní novinku těchto vánoc: zábavný dron se vyhýbá 

překáţkám, létá všema směry aţ do vzdálenosti 120 metrů od ovladače. 

Má velmi přesné ovládání skrze WiFi, funkčnost FPV a reţim headless. 

Dron se dá ovládat pouhým pohybem! Veškerý obraz se můţe ukládat na 

SD kartu, tělo obsahuje slot. Baterie vydrţí aţ 10 minut!  

 

 

                 Uživatelská příručka 

           Skládací selfie dron BP118 Tower s HD kamerou 
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Technické parametry 

 

 Dosah ovladače: 120m 

 Baterie: Li-Po 3.7V 900mAh 

 Doba nabíjení: přibliţně 150 minut 

 Doba přehrávání: 8-10 minut 

 Frekvence: 2,4 GHz 

Všeobecné bezpečnostní upozornění 

 

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

k újmě na zdraví, nebo úrazu. 

 

2. Model s vyuţitím 4 rotorů má vysoký výkon a proto provádějte 

první lety citlivým pohybem levé řídicí páky, abyste zabránili kolizi 

modelu, nebo vzniku škod. 

3. Po ukončení letu s modelem je nutné nejprve vypnout vysílač / 

dálkové ovládání / a aţ poté vypnout samotný model. 

 

4. 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. 
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5. Vţdy dbejte na dostatečnou vzdálenost od modelu a to minimálně 

2-3 metry od Vás, nebo od ostatních osob, aby nedošlo k nárazu 

do hlavy, tváře, těla, nebo jiných osob v průběhu přistání. 

 

 

6. V případě, ţe je model řízen dítětem, je vţdy nutný dohled dospělé 

osoby k zajištění bezpečnosti modelu a také ostatních osob. 

 

7. Nikdy nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k opakovanému 

nabíjení, dbejte na správnou polaritu a také se nedoporučuje 

kombinovat baterie s různým stupněm nabití. 

 

8. V případě, ţe model není pouţíván, vypněte model a dálkové 

ovládání a také vyjměte baterie. 

 

9. Nabíječka, dálkové ovládání a model nesmí být za ţádných 

okolností zkratován. 

 

 

Opravy a údržba  

 

1. Vţdy pouţívejte suchou a měkkou utěrku k čištění produktu. 

 

2. Nevystavujte model prudkému slunečnímu světlu, nebo vysokým 

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

moţnosti poškození elektrických částí 

 

 

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

ţe objevíte mechanickou závadu, okamţitě ukončete provoz 

modelu do doby, neţ bude závada odstraněna. 

 

Obsah balení  

 

- 1 x Dron 

- 1 x ovladač 

- USB kabel 

- 4 x Rám 

- 1 x Stojan 

- 4 x Čepel 

- 1 x Šroubovák 

- 8 x Šroub  

- 1 x Manuál  
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Bezpečnostní upozornění k použití baterii 

Nikdy se nesnaţte baterii rozebírat, nebo jinak měnit a také poškozovat 

její přívodné elektrické kabely. Můţe dojít k následnému zkratu a 

nenávratnému poškození rc-modelu. 

Nikdy nepouţívejte jinou, neţ výrobcem dodávanou nabíječku k nabíjení 

baterii. Nikdy nabíječku neupravujte, nebo nenabíjejte baterii 

nevhodným způsobem, který je jiný neţ doporučuje výrobce. 

Baterie se v důsledku pouţívání zahřívá. Před nabíjením nechte baterii 

vychladnout. 

Po skončení pouţívání vţdy vypněte rc-model a dálkové ovládání a 

odpojte elektrické kabely baterie a vyjměte jí z rc-modelu i dálkového 

ovládání. 

Ukončete pouţívání baterii, které mají vysoký stupeň opotřebení, jsou 

zdeformovány, nebo jinak poškozeny. Nebezpečí exploze! 

Pozor 

1. Nikdy rc-model nepouţívejte na veřejných komunikacích, 

v blízkosti lidí, nebo malých dětí. 

2. Vysunutá anténa představuje riziko zranění, dbejte na správnou 

manipulaci a nikdy jí nenasměrujte koncem k tváři jiné osoby, 

která je v blízkosti. 

3. Výrobek obsahuje malé části, chraňte před dětmi do 3 let, 

nebezpečí udušení! 
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4. Pouţíváním dochází k zahřátí rc-modelu a baterie, dbejte na 

správnou manipulaci a nechte zahřáté části vychladnout. 

Nikdy nepouţívejte stejnou rádiovou frekvenci, a rc-model pouţívejte 

zásadně mimo dosah stejného rádiového signálu jiného rc-modelu, aby 

nedošlo ke ztrátě kontroly nad modelem. 

 

Pozor 

Dbejte na správnou kompletaci jednotlivých částí rc-modelu a vyhledejte 

pomoc zkušené osoby, nebo dospělého. 

Rc-model obsahuje malé části, nebezpečí udušení, chraňte před malými 

dětmi. 

Pravidelně kontrolujte stav rc-modelu a dbejte na správnou údrţbu. 

Správně zapojte baterie a dbejte na správnou polaritu. 

Vţdy k nabíjení pouţívejte originální nabíječku dodávanou s rc-modelem. 

Rc-model se skládá z mechanických částí, dbejte na správnou manipulaci 

a chraňte jej před dětmi. 

Před čistěním vţdy vypněte rc-model a dálkové ovládání. 

Anténa dálkového ovládání je ostrá a nikdy ji nesměřujte do tváře, nebo 

očí. 
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Vţdy pouţívejte baterie stejného sloţení a nikdy nekombinujte baterie 

s různou mírou nabití, nebo s jinou konstrukcí. Dbejte na doporučení 

výrobce a nabíjecí baterie musí být v průběhu nabíjení pod stálým 

dohledem dospělé osoby. 

Vyměňte a zlikvidujte pouţité baterie. Baterie nesmí být v průběhu 

pouţívání zkratovány kontaktem s kovovými předměty. 

Pečlivě uschovejte návod k pouţití rc-modelu pro případ budoucího 

pouţití. 

 

Důležité informace k použití Li-Po baterii 

Důleţité informace k pouţití Li-Po 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 pouţity 

společně!  

• Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!  

Vybité baterie z přístroje odstraňte a vyhazujte pouze do určených 

sběrných míst!  
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• Dodaný akumulátor není zcela nabitý! Před pouţitím úplně nabijte 

akumulátor!  

• Nabijte baterii ihned po pouţití!  

• Během pouţívání je akumulátor horký, nechte ho před uschováním 

modelu vychladnout!  

• Nezkratujte akumulátor! To můţe v nejhorším případě způsobit poţár a 

zkrátit jeho ţivotnost  

 

Dodavatel nenese ţádnou odpovědnost v případě nefunkčnosti výrobku, 

nebo škod, vzniklých při nesprávné manipulaci s výrobky.  

Zákazník sám nese plnou odpovědnost, coţ zahrnuje mimo jiné, správné 

zacházení s baterií a dodrţování nabíjecích postupů.  

* Nesprávné pouţití baterií můţe vést k poţáru nebo chemickému 

popálení.  

 

* Přetíţením, nadměrným proudem, nebo úplným vybitím se drasticky 

ničí baterie.  

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

baterie zničí.  
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* Baterie neotevírejte ani nerozřezávejte, nevhazujte do ohně, chraňte 

před dětmi.  

* Při manipulaci s poškozenými nebo tekoucími bateriemi postupujte s  

extrémní opatrností. To můţe vést ke zranění.  

 

* Nikdy nezkratujte baterie, vţdy připojujte na správnou polaritu  

* Chraňte baterii před teplem nad 65 ° C, chraňte před horkými částmi.  

* Před uloţením (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 pokoţkou a očima.  

* Při styku s kůţí omývejte velkým mnoţstvím vody.  

* Při zasaţení očí vyplachujte velkým mnoţstvím vody a poraďte se s 

lékařem.  

* Přetíţení: Pokud se nabíječka nevypne kvůli závadě, baterie se začínají 

spalovat. Proto nabíjení pravidelně monitorujte.  

* Rychlé nabíjení: Rychlé nabíjení je moţné. Nabíjecí proud musí být 

dodrţován.  
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* Teplota při nabíjení: 0 ° C aţ +45 ° C okolní teploty. Nabíjení v zimě 

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

neţ 65 ° C.  

* Vybíjení: -20 Aţ +60 stupňů  

 

* Při teplotách pod bodem mrazu je třeba počítat se sníţenou kapacitou 

nejméně -20% a niţší.  

* Ţivotnost silně závisí na uţivateli  

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, ţe 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!!!  
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* Lithium polymerové články, nabíjejte pouze na nehořlavých podkladech 

a pod dozorem, hrozí vznícení!  

* Pro nabíjení pouţívejte pouze nabíječky určené pro Li-Po baterie. Při 

pouţití nesprávných nabíječek  

 

Neneseme ţádnou odpovědnost. Obrovská hustota energie můţe lithium-

polymerové články vznítit.  

* To můţe být způsobeno extrémním přetíţením, havárií nebo 

mechanickým  

poškozením, atd. Je proto velmi důleţité sledovat proces nabíjení.  

* Po havárii akumulátor co nejdůkladněji zkontrolujte, mechanické 

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

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, poţární deku.  
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Seznámení s rc-modelem 

 

Před letem vţdy rc-model nasměrujte přední stranou směrem od Vás, 

abyste rc-model mohli lépe ovládat. 

Rozlišení vrtulí umoţní rc-modelu stabilní let.Při pouţití zvolte vţdy širší 

prostor bez lidí, překáţek, zvířat, nebo elektrického vedení. Nikdy rc-

model nepouţívejte ve špatném počasí, jako je silný vítr, který 

překračuje stupneň 3 povětrnostných podmínek. Vylučuje se použití 

v bouřce, silné mlze a extrémních teplotách! 

Při použití rc-modelu vždy od něj udržujte dostatečnou 

vzdálenost, aby nedošlo ke kontaktu otáčejících vrtulí s prsty a 

vzniku zranění! Dbejte, aby nedošlo ke kontantaktu rc-modelu 

s vodou a vzniku zkratu elektrických částí rc-modelu.  

Udržute dron v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla  a 

prudkého slunečního světla. Vysoká teplota může způsobit 

deformaci plastových dílů!!!  

Nikdy nezasahujte do konstrukce rc-modelu, nepozměňujte 

jednotlivé díly bez konzultace s výrobcem.  
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Opravy a výměny částí rc-modelu provádějte vždy a pouze 

v autorizovaném servisu, který prodejci zajišťují. 

Nabíjení a výměna baterie 

 

Připojte koncovku USB kabelu do USB portu počítače a následně připojte 

baterii. Nedostatek kapacity baterie signalizuje rc-model pomocí blikání 

světel. V průběhu nabíjení se baterie zahřívá. Je moţné ji pouţít pouze 

po několika minutách aţ vychladne. 

V případě, ţe rc-model delší dobu nepouţíváte, vyjměte baterie, aby 

nedošlo k výtoku elektrolytické tekutiny a poškození rc-modelu. 

Baterie také představuje potenciální riziko poţáru a nebezpečí poškození 

rc-modelu kvadrokoptéry. 

Okamţitě ukončete pouţití baterie v případě, ţe je poškozena, nebo se 

přehřívá.  

Lithiová baterie má omezenou ţivotnost. Opotřebená baterie poskytuje 

menší kapacitu, kratší dolet a nedostatek výkonu pro let rc-modelu. 
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Mějte baterii v průběhu nabíjení pod stálým dohledem. Nabíjejte jí mimo 

hořlavých materiálů. 

 

Před vyjmutí baterie je nutné rc-model vypnout a následně 

lithiovou baterii vyjmout! 

Seznámení s rc-modelem 

 

1. Skládací mechanizmus- posunutím tlačítka směrem dolů 

dojde ke sloţení rotorů a rc-model je připraven 

k transportu, nebo uskladnění 
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2. Rotory- při instalací listů vrtulí se vţdy ujistěte, ţe 

jednotlivé listy jsou správně osazeny na motorech, pro 

příslušný směrový pohyb. 

3. Ochranný rám slouţí k ochraně listů vrtulí, aby nedošlo 

k jejich poškození 

 

4. Přistávací konstrukce 

5. Prostor pro vloţení paměťové karty, pro záznam fotografii, 

nebo videoznáznamu 

 

Dálkové ovládání 
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Adjust the camera angle up- úprava nastavení kamery směrem 

nahoru 

Left stick- levá ovládací páka 

High/Low speed switch- přepínání rychlosti vysoká/nízká 

Video- záznam videa 

 

Headless mode- funkce návrat domů 

Photo- fotografování 

Power- zapnutí a vypnutí 

Adjust the camera angle down- úprava nastavení kamery směrem 

dolů 

 

Right stick- pravá ovládací páka 

Forward/Backward micro adjust- citlivé nastavení pohybu vpřed a 

vzad 

Leftward/Rightward micro adjust- citlivé nastavení pohybu doleva a 

doprava 

One key take off/Landing- vzlétnutí a přistání jedním tlačítkem 
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Nabíjení a výměna baterie 

Nascanujte QR kód určený pro Vaše mobilní zařízení, nebo dohledejte 

software v APP store pro telefony se systémem Android. 

 

V aplikaci App store, nebo v Google play store vyhledejte software BP-

Tech. Po staţení softwaru ho nainstalujte do paměti, zapněte  WIFI síť 

Vašeho mobilního zařízení a vyhledejte síť rc-modelu , kterou 

kvadrokoptéra vysílá.  

1. Otevřete aplikaci, kterou jste nainstalovali do chytrého telefonu 

2. Po kliknutí na ikonu se zobrazí funkce FPV- ţivý přenos obrazu na 

displeji chytrého telefonu 

3. Ovládejte rc-model pomocí ovládání na displeji chytrého telefonu.  
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4. V případě, ţe máte zájem ovládat rc-model pomocí dálkového 

ovládání, vypněte aplikaci ve Vašem chytrém telefonu a obráceně, 

v případě, ţe pouţíváte k ovládání chytrý telefon, vypněte dálkové 

ovládání! 

Tato síť není chráněna heslem. V případě, ţe jste po zapnutí rc-modelu 

síť nenašli, zkontrolujte nastavení sítě.Následně můţete ovládat rc-model 

také pomocí displeje chytrého telefonu. 

 

Rady k ovládání 

 

1. Drţák chytrého telefonu osadíte tak, ţe odstraníte původní kryt 

baterie a pomocí šroubu upevníte drţák telefonu. Naklonění 
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chytrého telefonu regulujete posunem drţák směrem nahoru a 

dolů. 

2. Zapněte chytrý telefon a následně kvadrokoptéru. Pohybem levé 

páky směrem nahoru a dolů ji připravíte k pouţití. 

3. Pomocí tlačítka provedete vzlétnutí jedním tlačítkem. 

Nabíjení a výměna baterie 

 

Throttle- levá ovládací páka 

Push the left stick forward- zatáhněte levou ovládací páku směrem 

vpřed 

The drone fly up- kvadrokoptéra stoupá 
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Push the left stick downward- zatáhněte levou ovládací páku 

směrem vzad 

The drone fly down- kvadrokoptéra klesá 

Forward/Backward, right stick- pohyb vpřed a vzad regulujete 

pomocí pravé páky 

 

The side with camera is the ahead side- strana, na které je čočka 

kamery je přední stranu kvadrokoptéry 

Push the right stick backward- zatáhněte pravou ovládací páku 

směrem dozadu 

The drone fly backward- kvadrokoptéra se pohybuje směrem vzad 

 

Push the right stick forward- zatáhně pravou ovládací páku směrem 

vpřed, kvadrokoptéra se pohybuje směrem dopředu 

The drone fly forward- kvadrokoptéra letí dopředu 

Left/Right side fly- pohyb doleva a doprava 

Push the right stick to the left- zatáhněte pravou ovládací páku 

směrem doleva, kvadrokoptéra se pohybuje doleva 

 

The drone left side fly- pohyb kvadrokoptéry doleva 
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Push the right stick to the right- zatáhněte pravou ovládací páku 

směrem doprava 

The drone right side fly- kvadrokoptéra se pohybuje doprava 

 

 

Left/ Right turn- otočení doleva a doprava 

Push the left stick to the left- zatáhněte levou páku doleva 

The drone turn left- kvadrokoptéra se otočí směrem doleva 

Push the left stick to the right- zatáhněte levou páku doprava 
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The drone turn right- kvadrokoptéra se otočí doprava 

Micro adjustment- citlivé nastavení směrového pohybu 

Forward / backward micro adjustment- úprava cilivého nastavení 

pohybu vpřed a vzad 

 

Inclined to the back side- klopí se dozadu 

Inclined to the ahead side- klopí se dopředu 

Při úpravě citlivého nastavení je nutné v případě, pohybu 

doprava, upravit jej doleva. V případě pohybu dopředu, upravit 

pohybu dozadu. Vždy k citlivé úpravě pohybu použijte opačnou 

směrovou šipku, k navrácení rc-modelu kvadrokoptéry do 

rovnovážné polohy! 

Funkce návrat domů 

 

Headless mode- funkce návrat domů 
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Pro uloţení výchozí pozice pro návrat domů, je nutné kvadrokoptéru 

poloţit na rovnou podloţku a správně ji nasměrovat. Správné nastavení 

polohy je klíčové pro další pohyb.  

Při poloze kvadroptéry před uloţením polohy je nutné nasměrovat zadní 

část rc-modelu směrem k dálkovému ovládání. Následně pro uloţení 

polohy stiskněte tlačítko pro Vzlétnutí a přistání jedním tlačítkem. One 

key take off, one key landing. 

Funkci aktivujete stisknutím tlačítka Headless. Aktivace je signalizována 

dvojitým pípnutím a LED kontrolky na těle rc-modelu blikají rychleji. Po 

opětovném stisknutí tlačítka funkci návrat domů deaktivujete. 

 

Nastavení rychlosti a fotografování/video 

 

High/Low speed mode- reţim vysoké a nízké rychlosti 
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Po zapnutí rc-modelu je aktivována nízká rychlost. Vysokou rychlost 

aktivujete pomocí tlačítka. Opětovným stisknutím změníte rychlost na 

nízkou. 

Photo and video- fotografování a videozáznam   

Po zapnutí je nutné počkat po dobu 20 sekund, neţ dojde k vytvoření 

WIFI připojení. Následně je moţné fotografovat, nebo provést 

videozáznam. Před zapnutím a samotným záznamem je nutné se ujistit, 

ţe je do slotu vloţena paměťová karta, aby byl záznam moţný. 

 

Obnovení nastavení a nouzové přistání 

 

Obnovení nastavení je nutné poté, co došlo ke kolizi kvadrokoptéry 

s překáţkou, nebo k jejím převrácení na stranu. Je nutné znovu nastavit 
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barometr pro nulovou polohu. Nastavení provedete zataţením obou 

směrových pák směrem dolů k sobě. Před obnovou nastavení se ujistěte, 

ţe je rc-model správně orientován a poloţen na rovném podkladu. Po 

zataţení pák, je nutné je podrţet v krajní poloze po dobu 2 sekund. 

Uloţení nastavení je oznámeno zvukovým signálem. 

Nouzové přistání- emergency landing pouţijte pouze v případě, ţe je 

to nevyhnutné. Stiskem tlačítek deaktivujete pohyb rotorů a dojde 

k pádu kvadrokoptéry. Kdyţ se rc-model nakloní 45 stupnů, také dojde 

k automatickému vypnutí motorů. Při ovládání pomocí aplikace chytrého 

telefonu zatáhněte knipl, levou ovládací páku směrem dolů a stiskněte 

tlačítko One key landing- přistání jedním tlačítkem. 

 

Gimbal kamery 
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Gimbal kamery slouţí k nastavení úhlu kamery. Kameru nastavíte pomocí 

dálkového ovládání up- směrem nahoru, down- směrem dolů, nebo také 

pomocí aplikace chytrého telefonu. 

 

Infračervený senzor 

 

Infračervený senzor pro vyhýbání se překážkám. 

Kvadrokoptéra je vybavena senzory, které umoţňují automatické 

vyhýbání se překáţkám v průběhu automatického vznášení. Senzory jsou 

nastaveny tak, aby se tělo vyhlo překáţce a nedošlo ke zranění osob, 

poškození dronu, nebo poškození předmětů v blízkosti dronu.  
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V případě, ţe rc-model ovládáte a provádíte s ním směrový pohyb, tato 

funkce nefunguje! 

Pro aktivaci této funkce je nutné infračervený senzor zapnout. Po zapnutí 

dronu tlačítkem ON je senzor automaticky aktivován. Podrţením tlačítka 

pro zapnutí po dobu 3 sekund, LED kontrolky kvadrokoptéry na těle 

pomalu blikají. To znamená, ţe infračervený senzor je vypnutý. 

Opětovným stisknutím tlačítka ON po dobu 3 sekund jej znovu 

aktivujete. 

 

Seznam částí rc-modelu 

 

Shell- vrchní část těla rc-modelu 

Left and right shell- levá a pravá strana těla rc-modelu 

Drone base- šasi dronu 

Connecting base- připojovací základna 
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Motor base- základna motoru 

Base- základna 

A blade- list vrtule A 

B blade- list vrtule B 

Protective frame- ochranný rám 

Landing gear- přistávací rám 

 

A motor- motor A 

B motor- motor B 

Li-Po battery- Li-Po baterie 

Servo- servo 
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Gear set- převod 

 

Lens gear- ozubený převod 

WIFI program PCB- WIFI vysílač 

Receiver module- deska přijímače 

Lens shell- kryt světel 

Shockproof part-tlumící kryt 

Shockproof rubber- tlumící gumička 

 

USB charging line- USB nabíjecí kabel 

Infrared sensor board- infračervený senzor 

Gyro and barometer- gyroskop a barometr 

Receiver- přijímač 

A motor- 

Odstraňování závad 

 

Žádná reakce kvadrokoptéry: 
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- Model se nachází v reţimu 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 pouţíváte. 

- 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. Proveďte znovu kalibraci na rovném povrchu. 

 

Kamera neprovádí fotografování, nebo záznam videa 

- Paměťová karta je nesprávně vloţena. Zkontrolujte vloţení 

paměťové karty. Paměťová karta je plná. Vymaţte 

paměťovou kartu. 

Kamera nereaguje Kabel kamery není správně připojen. Zkontrolujte 

připojení a ujistěte se, ţe kabel kamery je správně připojen.       


