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Technická specifikace: 

• Hmotnost: 200 g- Rozměr: 19x19 cm 
• - Li-pol akumulátor 3.7V 250 mAh 
• - USB nabíjení 
• - Doba letu cca 6 min. 
• - Digitální trimování 
• - Auto kalibrace gyroskopu 
• - Tři rychlosti: začátečník/pokročilý/profi 
• - Ovladač 2.4 Ghz na 4x AA baterie(nejsou součástí balení) 

 

               Uživatelská příručka 

LH- X13 
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Obsah balení 

 

 

 

                RC model LH-X13                                         RC vysílač              Ochranný rám 

 

            Přistávací nohy                  Listy vrtule                      Montážní klíč         Šroubovák 

 

Nabíječka                              Baterie                           Čtečka karet                 Uživatelská                                                                                                                                                                        

                                                                                                                      příručka  
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Popis jednotlivých částí 

 

The front – přední část 

Navigation lights ( White color – front ) – navigační světla ( přední část – bílá barva ) 

The rear area (Antenna)- zadní část (anténa) 

Navigation lights ( Both red and green flashing – rear side ) – navigační světla ( svítící červeně a 
zeleně – zadní část)  

 

Funkce a popis dálkového ovládání 

The power indicator – ukazatel stavu nabití 

Speed conversion – změna rychlosti 

The left control lever- levá páka 

The fine adjustment of turning 
left/right – jemné ladění otáčení 
vlevo/vpravo 

Camera- fotoaparát, kamera 

Modes conversion- změna režimu ovládání 

The right control lever- pravá páka 

The fine adjustment of left/right side fly 
– jemné ovládání klonění vlevo a vpravo 

The fine adjustment of marching / retreating –  jemné ovládání stoupání a klesání 
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Power switch- vypínač 

Vložení baterii do dálkového ovládání 

 

Pomocí šroubováku uvolněte šroub na zadní straně dálkového ovládání a to otáčením proti 
směru hodinových ručiček. Posunutím krytu baterie směrem dolů vyjmete kryt baterie. 

Vložte 6 AA baterii a dodržujte správnou polaritu, jak je znázorněno na obrázku. 

Uzamkněte kryt baterie, zasuňte kryt baterie směrem nahoru a pomocí šroubováku utáhněte 
šroub ve směru hodinových ručiček. 

 

Nabíjení baterie RC- modelu kvadrokoptéry 

 

 

Připojení nabíječky k elektrické síti signalizuje kontrolka, která svítí zeleně. Vyjměte baterii 
z těla rc-modelu a připojte jí k nabíječce pomocí konektoru. Při nabíjení baterie svítí 
kontrolka červeně a po úplném dobití baterie svítí zeleně. 
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Upozornění 

Nabíjení baterie provádějte zásadně na suchém a větraném místě, mimo vodní ztroj a také mimo 
hořlavých a výbušných látek. 

V případě, že baterii nabíjíte, mějte nabíjení po celou dobu pod kontrolou. 

Nedoporučuje se baterii nabíjet krátce po letu, protože baterie ještě nevychladla a nabíjení baterie 
může způsobit její nevratné poškození. 

V průběhu procesu nabíjení baterii a nabíječku nijak nezkratujte kontaktem s dalšími zdroji elektrické 
energie, je to ohrožení Vašeho zdraví a života. 

V případě, že se baterie v nabíječce dostatečně dobila a nebyla odpojena od zdroje nabíjení, baterie 
ztrácí na výkonu a až se úplně vybije. Následně nabíječka začne baterii v důsledku poklesu napění  
znovu nabíjet.  Opětovné nabití a vybití baterie v nabíječce snižuje životnost baterie. 

Vždy používejte nabíječku dodávanou výrobcem a dbejte na pravidelnou výměnu baterie v případě, že 
opotřebovaná použitím a nemá požadovaný výkon. 

 

Kompletace částí rc-modelu 

 

Na spodní část část těla dronu uchyťte nohy podvozku pomocí osmi šroubů a utáhněte 
šroubovákem. 
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Montáž ochranného štítu  

Štít upevněte pomocí tří šroubů k tělu dronu a pevně šrouby utáhněte. 

 

 

 

 

Osazení vrtule. 

Jednotlivé části vrtulí mají stranu A a stranu B. Dbejte na správnou kompletaci dle obrázků. V případě 
nesprávné kompletace rc-model nemůže vzlétnout, nebo přistávat, nebo manévrovat ve vzduchu. Při 
vložení vrtule do zámku dbejte, aby zámek a vrtule byli stejné barvy. 
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Osazení kamery 

 

 

Příprava rc-modelu a dálkového ovládání 

 

 

 

Připojte plně nabitou baterii k rc-modelu jak je znázorněno na obrázku. Připojení modelu a 
baterie signalizuje kontrolka na dálkovém ovládání, která rychle bliká. Vypněte a znovu 
zapněte dálkové ovládání.  
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Kontrolka na dálkovém ovládání svítí. Zatáhněte levou a páku do krajní polohy směrem 
nahoru a dolů a také posuňte přepínač směrem nahoru, jak je znázorněno na obrázku. 
Vzájemném spojení dálkového ovládání a rc-modelu, model signalizuje pomalým blikáním 
světel .  

 

Odemčení modelu 

Rc-model má funkci zámku, který znemožňuje jeho pohyb v případě nechtěné manipulace 
s dálkovým ovládáním. Zámek odpojí rc-model od zdroje elektrické energie a tak znemožní 
pohyb modelu z důvodu zajištění bezpečnosti osob v blízkosti modelu. Správný kontakt 
modelu a dálkového ovládání. Odemčení modelu provedete zatažením obou ovládacích pák 
směrem doleva a dolů a kontrolka na dálkovém ovladači blikne dvakrát. V případě, že se 
model po dobu deseti sekund nepoužívá, dojde k automatickému uzamčení. 
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Zamčení modelu 

Zamčení modelu provedete současným pohybem levé a pravé ovládací páky dálkového ovládání 
směrem vpravo a dolů, jak je znázorněno na obrázku. 

 

 

Zámek chrání Vaši bezpečnost v případě, že rc-model nepoužíváte k letu. Zároveň model 
chrání proti nechtěnému nárazu, poškození vrtulí, nebo mimovolnému spuštění vrtulí. 

 

Ovládání modelu 
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Pohybem levé páky směrem dopředu, nebo směrem dolů ovládáte stoupání a klesání 
modelu. Pruhovaná šipka znázorňuje orientaci modelu a směřuje k přední části. 

 

 

 

Pohybem levé páky směrem doleva, nebo doprava rc-model otáčíte směrem doleva, nebo 
doprava, jak je znázorněno na obrázku. 

 

 

 

Pravou pákou ovládáte pohyb doleva, nebo doprava, jak je znázorněno na obrázku. 
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Pohybem pravé páky směrem doleva, nebo doprava ovládáte klonění rc-modelu doleva, 
nebo doprava. 

 

Citlivý pohyb 

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. 
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Rychlost pohybu je možná ve třech režimech – 

30 % :  uslyšíte jedno krátké pípnutí dálkového ovladače a jedno bliknutí kontrolky 

60 % :  uslyšíte dvě krátké pípnutí dálkového ovladače a dvě bliknutí kontrolky 

100 % :  uslyšíte tři krátké pípnutí dálkového ovladače a tři bliknutí kontrolky 

Stisknutím tlačítka speed conversion provedete tovární nastavení rychlosti na 30 % .  Čím je 
rychlost vyšší, tím rychleji model reaguje svým pohybem. 

 

Otáčení modelu 

Rc-model umožnuje otočení o 360 stupnu.  Otočení rc-modelu vyžaduje výšku 5 metrů nad zemí.  

Otočka zleva směrem doprava- zmáčkněte tlačítko Mode conversion na dálkovém ovladači, jak 
je znázorněno na obrázku. Tlačítko slouží ke změně pohybu rc-modelu. Následně zatáhněte pravou 
pákou směrem doleva. Poté co se rc-model začne otáčet, uvedte pravou řídící páku znovu do střední 
polohy.  
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Otočka zprava doleva- zmáčkněte tlačítko Mode conversion na dálkovém ovladači, jak je 
znázorněno na obrázku. Tlačítko slouží ke změně pohybu rc-modelu. Následně zatáhněte pravou 
pákou směrem doprava. Poté co se rc-model začne otáčet, uvedte pravou řídící páku znovu do střední 
polohy. 

 

 

Otočka vzad- zmáčkněte tlačítko Mode conversion na dálkovém ovladači, jak je znázorněno na 
obrázku. Tlačítko slouží ke změně pohybu rc-modelu. Následně zatáhněte pravou pákou směrem dolů. 
Poté co se rc-model začne otáčet, uvedte pravou řídící páku znovu do střední polohy. 

 

Otočka vpřed- zmáčkněte tlačítko Mode conversion na dálkovém ovladači, jak je znázorněno na 
obrázku. Tlačítko slouží ke změně pohybu rc-modelu. Následně zatáhněte pravou pákou směrem 
nahoru. Poté co se rc-model začne otáčet, uvedte pravou řídící páku znovu do střední polohy. 
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Po ukončení otáčení modelu, znovu zmáčkněte tlačítko Mode conversion na dálkovém 
ovladači, jak je znázorněno na obrázku na deaktivaci režimu otáčení. 

 

 

 

Zapnutí kamery 

Po zapnutí modelu a dálkového ovládání dojde k automatické kontrole signálu mezi zařízeními. Pomocí 
tlačítka Kamera na dálkovém ovládání aktivujete režim fotografování, který je signalizován bliknutím 
kontrolky na dálkovém ovládání červeně. 

Režim záznamu videa aktivujete opětovným zmáčknutím tlačítka Kamera a kontrolka na dálkovém 
ovládání svítí červeně, co signalizuje záznam videa. Opětovným zmáčknutím tlačítka Kamera, záznam 
videa bude ukončen a kontrolka přestane svítit červeně. 

Kalibrace modelu 

Po zapnutí rc-modelu a dálkového ovládání a po kontrole vazby dálkového ovladače a rc-modelu 
zátáhněte levou a pravou ovládací páku jak je znázorněno na obrázku. Kalibrace modelu a ovladače 
byla dokončena a navigační světla rc-modelu začnou pomalu blikat. V případě, že byl rc-model 
v průběhu kalibrace v jiné než žádané poloze, kalibraci opakujte. 
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Funkce kompas – návrat domů 

Nastavení kompasu a funkce Headless – návrat domů provedete po zapnutí rc-modelu a dálkového 
ovládání a po kontrole vazby dálkového ovladače a rc-modelu. Zátáhněte levou a pravou ovládací 
páku jak je znázorněno na obrázku. Kalibrace funkce kompas byla dokončena a navigační světla rc-
modelu začnou pomalu blikat. V případě, že je kalibrace nesprávně nastavena, kalibraci opakujte. 

Zmáčknutím tlačítka Mode 
conversion po dobu 3 sekund 
dojde k nastavení polohy 
modelu a tato poloha návratu 
je v modelu uložena. Návrat 
domů aktivujete podržením 
tlačítka Mode conversion po 
dobu dvou sekund, když je 
model od Vás vzdálen a funkce 

navede automaticky rc-model na polohu, která byla uložena nastavením kompasu. Před provedením 
kalibrace se ujistěte, že model není zamčen. Nastavení kompasu funguje pouze u odemčeného modelu 
a navigační světla potvrdí nastavení funkce kompas blikáním.  

Dvojité otočení o 360 stupnu směrem vpřed a vzad. 
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Dvojité otočení o 360 stupnu směrem vlevo a vpravo. 

 

 

 

Dvojité otočení o 360 stupnu v horizontální pozici. 
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Kalibrace modelu byla zcela dokončena, pohata a data kalibrace jsou uložena v dálkovém 
ovládání a modelu. Jejich úplné vymazání provedete odpojením baterie rc-modelu a 
informace o nastavení kalibrace modelu je vymazána. Poté znovu zapojte baterii zapojte a 
nastevte novou výchozí pozici modelu. Při novém nastavení dbejte o nastavení správné 
polohy modelu. Nose direction – označuje přední část, jak je znázorněno šipkou na 
obrázku. 

 

U funkce návrat domů se rc-model orientuje dle polohy přední části modelu a jeho polohy, 
která je uložena nastavením. 
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Po správném nastavení kalibrace ukončete režim kalibrace rc-modelu opětovným 
zmáčknutím tlačítka Mode conversion. 

 

 

Odstranení závad. 
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Párování rc-modelu a dálkového ovladače není dokončeno 

- v průběhu párování modelu a ovladače nesmí být aktivována žádná jiná funkce na dálkovém ovladači   

  a páky se nenachází v jiné než střední poloze. 

Vrtule se neotáčí, nebo reagují pomalu na pohyb pák dálkového ovládání  

- Lithiová baterie rc-modelu je vybitá.  

- Rc model se nachází v režimu zamčení.  

- Rc-model a ovladač nejsou správně párovány. 

Rc-model vydává v průběhu letu hluk v důsledku vibrací 

Zkontrolujte stav motoru, šasi a vrtulí a odstrante závadu. 

Vrtule rc-modelu se otáčí, ale model nedokáže vzlétnout  

Zkontrolujte správnou instalaci vrtulí a jejich uchycení. Viz kapitola montáž vrtule, strana A a B. 

Jeden, nebo vícero motorů nefunguje. 

Došlo k závadě na motoru v důsledku opotřebení, motor je nutné vyměnit za nový.  

Došlo k závadě v dálkovém ovladači v důsledku poškození tranzistoru, použite nový dálkový ovladač. 

Po opětovné kalibraci modelu se rc-model klouzavě pohybuje ve vzduchu. 

Rc-model nebyl kalibrován v horizontální poloze. Dbejte na nastavení horizontální polohy modelu před 
jeho kalibrací. 

Dojde k rozdílům polohy a směru modelu při použití funkce Návrat domů. 

Provedte vymazání starého nastavení funkce kompas a opakujte kalibraci modelu. Dbejte na správnou 
směrovou orientaci a nastavení směru modelu a jeho přední části. 

 

 

 

 

 

 

Seznam příslušenství 
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Vrchní a spodní kryt těla rc-modelu                                     

 

Přistávací nohy                            Panel                Kryt světel                  Karbónová trubice 

 

       Hlavní převod                Uchycení vrtule         Rozvodová tyč                 Hlavní motor 

 

Deska dálkového ovládání      erie                         Kamera              Karta a čtečka karty 

 

      Nabíječka                    Dálkové ovládání 
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