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Mikro dron Selfie L7C s kamerou přináší novou dimenzi ve sdílení fotografií. Díky své 
kompaktní velikosti  ho můžete mít neustále u sebe připraveného zachytit neopakovatelné 
zážitky z ptačí perspektivy. Originální momentkové fotky, videa, z oslav, dovolených, party 
akcí, koncertů je ideální úkol pro tohoto malého špiona. Kamera u tak malého dronu je 
technologický zázrak vhodný do filmů agenta 007. Dílenské zpracování vypovídá o vysoké 

Uživatelská příručka 
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kvalitě použitých materiálů a letové vlastnosti překvapí pohotovými reakcemi na odezvy 
ovladače. 

Parametry rc-modelu 

- Rozměr 50x50 mm 
- Váha včetně baterie: 20g 
- Kamera vga integrovaná 
- Dosah vysílače 30 metrů 
- Baterie 3,7V 120 mAh 
- Doba letu 6-8 minut 
- Šestiosý stabilizátor (gyroskop) 
- Doba nabíjení cca 20 minut 
- Vysílač 2.4 Ghz 4 kanálový na 2 x AAA baterie 
- Pořizování fotografií a videa na mikro SD kartu 
- Nabíjení pomocí přiloženého USB kabelu 

Obsah balení 

Mikro Selfie dron L7C (včetně baterie) 
- Dálkový ovladač 2.4Ghz 
- Nabíjecí USB kabel  
- mikro SD karta 
- Sada náhradních vrtulí 
- Návod 

Všeobecná bezpečnostní upozornění 

• Tento přístroj není určen pro použití (osoby včetně dětí) se sníženými fyzickými,  
   smyslovými 

nebo duševními schopnostmi, nebo se smyslovým postižením, pokud nejsou pod dohledem 
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost, která je seznámena s pokyny, jak se model 
používá 

• Malé části mohou být spolknuty (Uchovávejte mimo dosah dětí do věku 3 let.) 
• Dodržujte předpisy, týkající se provozu vysílače s ohledem na zemi nasazení 
• Ruce, vlasy, oblečení apod. mohou být zachyceny do pohyblivých částí, dbejte opatrnosti 
• Neprovozujte model v prostředí se zvýšenou vlhkostí, hrozí poškození elektroniky modelu 
• Provozujte model pouze na volných prostorách, kde nebudete nikoho rušit 
• Neprovozujte model v blízkosti radiových stanic, vysokonapěťových stanic, transformátorů  
   apod.  

Hrozí ztráta kontroly nad modelem 
• Pozor na ostré hrany modelu 
• Používejte pouze dodané díly a příslušenství 
• Elektronika modelu je vysoce citlivá na vlhkost a vysokou teplotu, toto může způsobit zkrat 
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• Kontrolujte poškození modelu, nepoužívejte model do odstranění závady 
• Udržujte obal a všechny ostatní části, včetně pokynů pro budoucí použití 
• POZOR PO UKONČENÍ LETU NECHTE MOTORY, ELEKTRONIKU A BATERIE VYCHLADNOUT! 
 

Důležité informace k použití 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 použity společně!  
• Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!  
 
Vybité baterie z přístroje odstraňte a vyhazujte pouze do určených sběrných míst 
 
• Dodaný akumulátor není zcela nabitý! Před použitím úplně nabijte akumulátor! 
• Nabijte baterii ihned po použití!  
• Během používání je akumulátor horký, nechte ho před uschováním modelu vychladnout! 
• Nezkratujte akumulátor! To může v nejhorším případě způsobit požár a zkrátit jeho 
životnost 
 
 

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost v případě nefunkčnosti výrobku, nebo škod, 
vzniklých při nesprávné manipulaci s výrobky. 

 
Zákazník sám nese plnou odpovědnost, což zahrnuje mimo jiné, správné zacházení 

s baterií a dodržování nabíjecích postupů. 
 

 
 

• Nesprávné použití baterií může vést k požáru nebo chemickému popálení. 
• Přetížením, nadměrným proudem, nebo úplným vybitím se drasticky ničí baterie. 
• Mechanickým namáháním, drcením, mačkáním, ohýbáním, vrtáním se baterie zničí. 
• Baterie neotevírejte ani nerozřezávejte, nevhazujte do ohně, chraňte před dětmi. 
• Při manipulaci s poškozenými nebo tekoucími bateriemi postupujte s 

extrémní opatrností. To může vést ke zranění. 
• Nikdy nezkratujte baterie, vždy připojujte na správnou polaritu 
• Chraňte baterii před teplem nad 65 ° C, chraňte před horkými částmi. 
 
• Před uložením (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 pokožkou a očima. 
• Při styku s kůží omývejte velkým množstvím vody. 
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• Při zasažení očí vyplachujte velkým množstvím vody a poraďte se s lékařem. 
• Přetížení: Pokud se nabíječka nevypne kvůli závadě, baterie se začínají spalovat. Proto 

nabíjení pravidelně monitorujte. 
• Rychlé nabíjení: Rychlé nabíjení je možné. Nabíjecí proud musí být dodržován. 
• Teplota při nabíjení: 0 ° C až +45 ° C okolní teploty. Nabíjení v zimě venku je tudíž 

omezené. Během nabíjení nesmí být teplota baterie vyšší než 65 ° C. 
• Vybíjení: -20 Až +60 stupňů 
• Při teplotách pod bodem mrazu je třeba počítat se sníženou kapacitou nejméně -20% a 

nižší. 
• Životnost silně závisí na uživateli 
 

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, že 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!!! 
• Lithium polymerové články, nabíjejte pouze na nehořlavých podkladech a pod dozorem, 

hrozí vznícení! 
• Pro nabíjení používejte pouze nabíječky určené pro Li-Po baterie. Při použití nesprávných 

nabíječek 
Neneseme žádnou odpovědnost. Obrovská hustota energie může lithium-polymerové články 
vznítit. 

• To může být způsobeno extrémním přetížením, havárií nebo mechanickým 
poškozením, atd. Je proto velmi důležité sledovat proces nabíjení. 

• Po havárii akumulátor co nejdůkladněji zkontrolujte, mechanické poškození obalu baterie, a 
zda se baterie nezahřívá při nabíjení dříve než 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, požární deku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
rcvelkosklad.cz 

  
 
 

 

 

Popis částí rc-modelu 

 
Quadcopter- kvadrokoptéra 

SD card- paměťová karta 

Picture/Video indicator- kontrolka fotografování a videozáznamu 

Main Rotor- hlavní rotor 

Power switch / charger- vypínač / nabíječka 

USB charging line- USB nabíjecí kabel 

Blade- list vrtule 
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Popis dálkového ovládání rc-modelu 

 
Each function introduction of transmitter- popis jednotlivých funkcí dálkového ovládání 
Transmitter- dálkové ovládání 

Throttle / Direction/ 3 speed selection- knipl,směr, zvolení tří stupňů rychlosti 

Power indicator- ukazatel zapnutí 

Trim mode- citlivé nastavení pohybu 

Forward/ Backward/ Sideward fly/3D flip- pohyb vpřed, vzad, klonění vlevo a vpravo/ 
3D otočka 

Take videos- videozáznam 

Take pictures- fotografování 
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Použití rc-modelu 

Rc-model dronu je primárně určený k použití uvnitř, dbejte na dostatečný prostor a použití 
mimo lidí a zvířat, aby nedošlo ke zranění. Vždy mějte rc-model pod vizuální kontrolou. 
Vzdálenost dálkového ovládání od rc-modelu je 25 metrů, kdy je možné rc-model ovládat. 

Pro létání zvolte bezvětří, silný vítr by mohl ovlivnit chování rc-modelu a mohlo by dojít 
k tomu, že není možné jí ovládat. Při plném nabití je rc-model schopen letět na maximální 
vzdálenost 25 metrů. V případě, že rc-model model budou ovládat děti nad 14 let, je nutný 
dohled dospělé osoby. Uživatelskou příručku pečlivě uschovejte pro potřebu budoucího 
použití. 

 
1. V případě, že se rc-model vznáší ve vzduchu, pomalu tahejte knipl směrem dolů 

(levou ovládací páku), aby nedošlo k náhlému přistání, nebo pádu rc-modelu a 
tím možnému poškození rc-modelu, nebo jeho částí. 

2. Rc-model dronu musí létat minimálně 1 metr nad zemí. 
3. Rc-model musí mít k letu dostatečný prostor, aby nedošlo k poškození zařízení 

Vložení baterii do dálkového ovládání 

 

11. Otevřete kryt baterie na zadní straně dálkového ovládání. 

   2. Vložte 2 x AAA 1,5 voltovou baterii. 
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   3. Uzamkněte baterie pomocí krytu. 

Nabíjení baterie rc-modelu 

 
Připojte rc-model k USB nabíjecímu kabelu a zasuňte USB kabel do USB portu Vašeho 
počítače. V průběhu nabíjení svítí kontrolka, která signalizuje nabíjení. Po dokončení nabíjení 
a úplném dobití baterie na plnou kapacitu, kontrolka zhasne. Pro zákazníky se zařízeními od 
Apple platí, že můžou používat k nabíjení jakékoliv zařízení, které má vlastnosti pro nabíjení 
v rozmezí 5 až 0.5 V. 

 

Ovládání rc-modelu 

 
The correct starting sequences of opening program are as the following: 

Správné zapnutí rc-modelu a kontrola frekvece: 
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1. zapněte dálkové ovládání a pohněte kniplem směrem dolů do krajní polohy 

2. zapněte rc-model a položte ho na zem, na rovnou plochu a následně začnou blikat 
kontrolky označující párování rc-modelu a dálkového ovládání.  

3. Poté co dálkové ovládání vydá 2 pípnutí, pohněte kniplem směrem nahoru do krajní 
polohy a následně jej zatáhněte směrem dolů, jak je znázorněno na obrázcích. Po dokončení 
navázání rádiové frekvence mezi rc-modelem a dálkovým ovládáním, přestanou kontrolky 
blikat. 

Dbejte na řádné ovládání rc-modelu, aby nedošlo ke ztrátě kontroly nad rc-modelem a ke 
vzniku zranění, nebo škody. 

 
Throttle control the quad copter to make ascending and descending- levá ovládací 
páka slouží pro ovládání stoupání, pohyb vpřed, nebo klesání, pohyb vzad 

Rise- stoupání 

Drop- klesání 

Direction stick control the left rotation and right rotation of the quad copter- 

Pohybem kniplu doleva, nebo doprava ovládáte otočení doleva, nebo doprava 
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Rudder control the forward and backward of the quad copter- pravá páka, pohyb 
nahoru pro pohyb vpřed a pohyb páky směrem dolů pro pohyb vzad 

Forward- pohyb vpřed 

Backward- pohyb vzad 

Aileron control the quad copter of fly horizontally to be left or to be right- pravou 
pákou ovládáte pohyb doleva a doprava 

Left transverse movement- pohyb doleva 

Right transverse movement- pohyb doprava 
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Nastavení citlivosti 

 
The bigger the sensitivity, the faster the mini quad copter. The smaller the sensitivity, the 
slower the mini quad copter. Čím je sensitivita vyšší, tím je model kvadrokoptéry rychlejší, 
čím je nižší, tím je rc-model pomalejší. 

Jsou možné tři stupně nastavení citlivosti- začátečník, středně pokročilý a pokročilý. 

Jemně stlačte levou páku směrem dolů a jedno pípnutí signalizuje nastavení 30 procent, dvě 
pípnutí 50 procent a tři pípnutí 75 procent. Všechny tři možnosti umožňují dostatek výkonu 
pro akrobatické otočky ve vzduchu.  

 

Nastavení režimu akrobacie 

 

 
Jemně stlačte pravou páku směrem dolů. Pro akrobatické otočky doporučujeme, aby byl rc-
model minimálně 1 metr nad zemí a stoupal. To je vhodné pro bezpečné provedení otočky, 
do kteréhokoliv směru a rc-model bude mít další prostor pro letové manévry. 



 

12 
rcvelkosklad.cz 

  
 
 

 

3D otočka ve vzduchu 

 

 

Left side flips- otočka doleva pohybem páky doleva, po pípnutí dálkového ovládání 

Right side flips- otočka doprava pohybem páky doprava, po pípnutí dálkového ovládání 

ide 
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Front flips- otočka dopředu pohybem páky dopředu, po pípnutí dálkového ovládání 

Back flips- otočka dozadu pohybem páky dozadu, po pípnutí dálkového ovládání 

 

Citlivé nastavení ovládání 

Stiskněte tlačítko pro citlivé nastavení směrového pohybu Trim mode 

Pomocí levé a pravé páky dálkového ovládání upravte směrový pohyb dle potřeby 

 
1. Citlivé nastavení klonění vlevo 
2. Citlivé nastavení klonění vpravo 
3. Citlivé nastavení klopení vpřed 
4. Citlivé nastavení klopení vzad  
Upozornění: proveďte citlivé nastavení do 2 sekund od stisknutí tlačítka pro 
citlivé nastavení. V případě, že neprovedete následně citlivé nastavení rc-
modelu, bude režim citlivého nastavení ukončen. 
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Kalibrace rc-modelu 

V případě, že se rc-model ve vzduchu chová nestabilně a vychyluje se do nějakého směru, je 
potřeba provést kalibraci. 

1. Po navázání frekvence mezi rc-modelem a dálkovým ovládáním, položte 
kvadrokoptéru na rovný povrch. 

2. Nastavte citlivost modelu do režimu pokročilý a zatáhněte obě páky ve směru, jak je 
znázorněno na obrázku. 

3. V průběhu nastavení rc-model bliká a po jeho ukončení přestanou kontrolky svítit. 

 

 

Fotografování a videozáznam 

Po navázání frekvence mezi rc-modelem a dálkovým ovládáním, stiskněte tlačítko pro 
fotografování, nebo videozáznam. Kontrolka pro záznam v případě fotografování a 
videozáznamu svítí a po opětovném stisknutí tlačítka pro videozáznam, nebo fotografování je 
tento režim ukončen. V průběhu fotografování a videozáznamu jsou data ukládána na 
paměťovou kartu. 

Kamera: 0.3 megapixelů s napětím 3.0 až 4.2 V 
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