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Technická data : 

Počet kanálů: 5 

Frekvence: 2,4G 

Baterie: 3.7V 300MAh Li-poly 

Vysílačka: 5 kanálová  s trimováním 

Doba nabíjení: cca 25 min 

Doba letu: (cca 7-10 min)Dosah: cca 20 - 30 m 

 

               Uživatelská příručka 

                         DRON  FAYEE  FY 801 
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Popis dálkového ovládání 

 

 

Speed switch  40 %, 60 %, 100 %- přepínání rychlosti 40 %, 60 %, 100 % 

Power light- kontrolka zapnutí dálkového ovládání 

Throttle lever- levá páka ovládání 

Left and right turn fine- tunning- citlivé nastavení pohybu vlevo, vpravo 

Switch – vypínač 

Inverted flight mode button- přepínač režimu letu rc-modelu 

Forward and backward fine-tunning – citlivé ladění klopení vpřed a vzad 

Turn left Turn right – zabočení směrem doleva a doprava 

Left and right side of the fly trimming- klopení vlevo a vpravo 
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Příprava dálkového ovládání 

 
Otevřete kryt baterií na zadní straně dálkového ovladače. Vložte 3x AAA alkalickou baterii a 
dbejte na správnou polaritu.   

  

 

Dbejte aby baterie byli do dálkového ovládání vloženy správnou polaritou. 

Nikdy nekombinujte staré a nové baterie. 

Dbejte, abyste používali stejný typ baterii. 

 

Důležitá upozornění 
 

Rc-model dronu není hračka, ale citlivé elektrické zřízení s pokročilými technologickými 
funkcemi. Aerodynamika a a dálkové ovládání umožnují modelu vyhnout se nehodám pomocí 
propracovaného  ovládání letových funkcí, které je výrobcem nastaveno. 

V případě, že rc-model ovládáte nepsprávným způsobem, může dojít ke zranění, nebo 
poškození majetku. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nesprávné používání modelu. 
Rc-model dronu je vhodný pro děti starší 14 let. Model vždy používejte na vhodném místě a 
tak, aby byl v dosahu dálkového ovládání. 

Výrobce splnomocňuje prodejce a distributora k technologické podpoře a servisu rc-modelu. 
Kontaktujte je v případě potíží s používáním, nebo v souvislosti s opravou modelu. 

Rc-model dronu může být pro člověka, nebo zvíře vysoce nebezpečné zařízení a proto jej 
používejte zásadně mimo dosah lidí, nebo zvířat. Nesprávná instalace, poškozené dálkové 
ovládání, rc-model, nebo nesprávné ovládání modelu můžou způsobit srážku s překážkou, 
nebo jinou nehodu. Rc-model dronu má proměnlivou rychlost ovládání, co může způsobit 
potíže s ovládáním modelu. Používejte jej zásadně na otevřeném prostranství, mimo 
vysokých budov, kabelů vysokého napětí, nebo davu lidí. 
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Nikdy jej nepoužívejte v případě zhoršených povětrnostích podmínek, jako je zesílená 
intenzita větru, dešti, sněžení, nebo v bouřce. Použitím modelu v nevhodném počasí může 
způsobit vlivem nesprávného ovládání nehodu, nebo poškození zdraví. 

Z důvodu toho, že se model skládá z mnoha elektronických součástek, je nutné jej chránít 
před vlhkem, nebo vodou, aby nedošlo k jeho poškození v důsledku zkratu. Bezpečnost 
modelu je dána správným ovládáním, které může být ovlivněno osobou, která rc-model 
ovládá, v případě, že je omezena její schopnost model pomocí dálkového ovládání 
kontrolovat. 

Dbejte, aby jste se a take lidé, nebo zvířata v blízkosti modelu nedostali do fyzického 
kontaktu  s mechanickými částmi modelu, jako jsou vrtule, aby nedošlo k poškození zdraví, 
nebo majetku. Nevystavejte model zvýšeným teplotám jako jsou topná tělesa, přímého 
slunečného záření , protože svou konstrukcí, z plastu, elektrických součástek a kovu se může 
jeho konstrukce poškodit. 

 

Doporučení před prvním letem 

Doporučujeme k použití modelu prostor minimálně o velikosti 8M x 8M x 5M. Před samotným 
použitím se ujistěte, že jsou baterie rc-modelu dronu a dálkového ovládání nabité. Před 
ovládáním modelu se ujistěte, že jsou leva a pravá páka v neutrální poloze. Před použitím 
modelu nejprve zapněte dálkové ovládání a následně zapněte model samotný. 

Po zapnutí dálkového ovládání svítí kontrolka o jeho zapnutí a je s modelem řádně 
propojeno, aby nedošlo ke ztrátě ovladelnosti modelu a ztrátě kontroly nad modelem. 

 

Příprava rc-modelu 

Vložte baterii do těla rc-modelu dronu a připojte jí pomocí svorky k tělu modelu. Postavte 
model na rovný povrch a správné propojení a zapnutí rc-modelu a dálkového ovladače je 
signalizováno pomocí signalizačních světel na těle modelu, které se nejprve rozsvítí a 
následně blikají. 

Po krátkém zvukovém signálu dálkového ovládání posunte páky dálkového ovládání do krajní 
polohy směrem k sobě a kontrolka dálkového ovládání svítí, co signalizuje proprojení 
dálkového ovládání s rc-modelem. 
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Upevněte baterii, jak je znázorněno na obrázku. 

Při aktivace rc-modelu a dálkového ovládání je 
nutné postavit model do horizontální polohy, dle 
které se nastaví poloha gyroskopu. 

 

 
 

 

  

 

Zpárujte rc-model dronu a dálkové ovládání 
pomocí rádiového signálu. 

 

 

 

 

Použití baterie rc-modelu  

Připojte baterii pomocí svorky k USB kabelu, který následně připojíte pomocí USB portu ke zdroji 
nabíjení. Červená kontrolka svítí v průběhu nabíjení a zhasne, když je dobíjení baterie dokončeno.  

  

Při nabíjení používejte pouze USB kabel, který je dodáván k modelu výrobcem. 
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Ovládání modelu 
 

Pohyb doleva, doprava                                                     

 

 

Zatažením pravé páky směrem doleva, doprava. 

 

 

Stoupání a klesání 

 

 

Zatažením levé páky směrem vpřed, nebo 
vzdad. 

 

 

Klonění vlevo, vpravo 

 

 

Zatažením levé páky směrem doleva, doprava 

 

Pohyb vpřed a vzad                                         

 

 

 

Zatažení pravé páky vpřed, nebo vzad 
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Citlivé nastavení pohybu vlevo a vpravo 

V případě, že se rc-model vznáší ve vzduchu, dochází k jeho trvalému pohybu, otáčení, 
přibližování, nebo vzdalování. Pro citlivé ovládání pohybu modelu použijte tlačítko na 
dálkovém ovladači, k úpravě polohy a pohybu modelu.  

 

V případě, že se model otáčí směrem doleva, 
upravte pohyb pomocí citlivého doladění 
tlačítkem doprava, tedy do opačné strany jak je 
znázorněno na obrázku. 

 

 

 

Citlivé nastavení pohybu vpřed a vzad 

 

V případě, že se model naklání směrem 
dopředu, upravte pohyb pomocí citlivého 
doladění směrem dozadu, tedy do opačné 
strany jak je znázorněno na obrázku. 

 

 

Citlivé nastavení klonění vlevo a vpravo 

  

V případě, že se model kloní směrem doleva, 
upravte pohyb pomocí citlivého doladění 
směrem doprava, tedy do opačné strany jak je 
znázorněno na obrázku. 
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Další instukce k ovládání modelu 
 

 

Clockwise – ve směru hodinových ručiček 

Left - vlevo 

Anti-clockwise – proti směru hodinových ručiček 

In front of the camera – před kamerou 

Anti-clockwise - proti směru hodinových ručiček 

Right – vpravo 

Clockwise – ve směru hodinových ručiček 

Modré listy vrtulí jsou v přední straně modelu a černé listy jsou umístěné na zadní straně 
modelu. Po zapnutí modelu zkontrolujte pohyb listů vrtulí a to, modré se mají otáčet ve 
směru hodinových ručiček a černé proti směru hodinových ručiček. V případě, že se modelu 
při letu nakládní do určitého směru, upravte směr jeho pohybu pomocí citlivého nastavení 
směrového pohybu. 

 

Nastavení rychlosti rc-modelu 

Rychlost rc-modelu dronu je možné nastavit pomocí přepínání rychlosti na 40 %, 60 %, nebo 
100 % kapacity motorů. Jedno pípnutí dálkového ovladače signalizuje nastavení na 40 %, 
dvě pípnutí na 60 % a tři pípnutí na maximální rychlost 100 %. 
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Otočka rc-modelu 

Inverted flight mode button  - tlačítko nastavení 
letového režimu 

 

 

Při letu rc-modelu ve vzduchu zmáčkněte tlačítko pro rotaci rc-modelu, které se nachází na 
pravé straně dálkového ovládání. Po stisknutí tlačítka dálkové ovládání reaguje pomocí 
zvukového signálu, tří pípnutí. Otočka je možná pouze v dostatečné výšce a v zájmu 
bezpečnosti na místě, kde je k tomu dostatek prostoru.  Zatáhěte pravou pákou na dálkovém 
ovládání do krajní polohy směrem vpřed a následně ji uvolněte. Následně pomocí pohybu 
páky směrem vpřed, vzad, nebo doleva a doprava provedete otočku ve vzduchu. 

Volitelné příslušenství rc-modelu 

 

    Vrchní část těla                  Spodní část těla               Deska přijímače

 

          Baterie                             USB kabel                           Listy vrtule   

 

   Dálkové ovládání                Ochranný rám                 Deska vysílače

 

  Motor pohyb vpřed         Motor pohyb vzad 
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