
 

1 
rcvelkosklad.cz 

  
 

 
 

  
 
 

  

   

 

Tato kvadrokoptéra pochází z naší nové série. Zhodnocuje všechny známé vlastnosti 

našich úspěšných RC modelů, jako je 6 -osý gyroskop, 360° před-programovaný 

looping, exkluzivní design a mnoho dalšího. Kromě toho model nabízí novou 

Uživatelská příručka 

U-fly W606-3 
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technologii udrţení se v jedné nadmořské výšce, coţ umoţňuje perfektní pořizování 

videozáznamů. Záběry jsou tedy klidné a stávají se raritou. Tyto záběry můţete 

online kontrolovat na smartphonu nebo tabletu. 

Funkce: Vpřed / vzad, nahoru / dolů, doleva / doprava, klonění vlevo / vpravo, 360 ° 

před-programovaný loping 

Přednosti modelu: 

Super robustní konstrukce osvětlená 36 LED! 

Luxusní design! 

6-ti osý gyroskop pro stabilizaci 

2.4GHz technologie přenosu signálu 

BAROMETR - technologie udrţení se ve zvolené nadmořské výšce 

KOMPAS - headless mód pro snadné řízení 

AUTO Start - snadný start pro začátečníky 

Wifi kamera s rozlišením 720p a moţností natáčení směru čočky 

FPV přenos obrazu na smartphone a ukládáním obrazu na mikro SD kartu! 

Akumulátor Li-ion - výměnný 7,4V/1800 mAh 

Rozměry 420x320x150mm 

Doba nabíjení 180 min. 

Doba letu 8-10 min. 

Dosah vysílače 200-500m 

Hmotnost 560g 

Obsah balení 

1x Model 

1x 2,4 GHz dálkové ovládání 

1x Wifi otočná kamera HD 720p 

1x Mikro SD karta 

1x Čtečka SD karet USB 

1x Vestavěný akumulátor 
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1x Drţák pro Smartphone 

1x Nabíječ 220V 

1x Sada náhradních vrtulí 

1x Šroubovák 

1x Uţivatelský manuál 

4x AA pro vysílač nejsou součástí balení 

Bezpečnostní upozornění  
 

Pouţívejte model mimo skupiny lidí, nebo mimo blízkosti předmětů, které by mohli 

být poškozeny v důsledku nedostatku kontroly nad rc-modelem. Vţdy dodrţujte 

dostatečný odstup rc-modelu od lidí, nebo zvířat. Model je určen k pouţívání venku, 

aby jeho pohyb nebyl omezen překáţkami. Doporučujeme venkovní pouţití s 

minimální mírou větru na volném prostranství.  

Chraňte jej před vysokými teplotami, zkratem, překáţkami, elektrickými kabely, aby 

nedošlo v důsledku jeho pouţití, nebo jeho přistání k nehodě. 

Vyvarujte se pouţití modelu v mokrém, nebo vlhkém prostředí, protoţe se rc-model 

skládá z mnoha elektrických součástí, které můţou být v důsledku vlhkosti 

poškozeny.  

Nevhodné prostředí k provozu modelu můţe způsobit nehodu, nebo nesprávné 

fungování modelu. 

Z důvodu bezpečnosti a prevence vzniku poţáru se vyvarujte nesprávnému pouţití 

baterii, jako je nedodrţování správné polarity, nebo zkratování baterii. Nabíjení 

baterie provádějte vţdy pod kontrolou a mimo dosah dětí. Máte nabíjecí Ni-CD, nebo 

Ni-MH baterie.   
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Vţdy dbejte na správnou polaritu baterii a pouţívání baterii stejného typu vlastností, 

které uvádí výrobce. V případě, ţe rc-model delší dobu nepouţíváte, vyjměte baterie 

z dálkového ovladače, aby nedošlo k jeho poškození. 

Li-Polymerové baterie nepředstavují vzhledem ke své konstrukci a chemickému 

sloţení vysokou míru nebezpečí v porovnání s jinými bateriemi. Vţdy k nabíjení 

pouţívejte nabíječku dodávanou k modelu, abyste zabránili vzniku poţáru, výbuchu, 

nebo jiné nehodě.  

Nabíjení baterii musí být prováděno pod dohledem dospělé osoby a mimo dosah dětí. 

Okamţitě přerušte nabíjení v případě extrémního zahřátí baterii v průběhu nabíjení a 

nepouţívejte je v případě, ţe došlo ke změně jejich vlastností, deformaci, nebo 

výtoku elektrolytického roztoku z baterii. 

Rc-model je vyroben z různých druhů plastů, které můţou být poškozeny vysokými, 

nebo nízkými teplotami a tak způsobit změnu jejich vlastností, nebo deformaci. 

Dbejte, abyste model neskladovali v blízkosti tepelných zdrojů, vhodné je skladování 

uvnitř budov se stabilní teplotou prostředí při pokojové teplotě.  D 

Při prvním pouţití vyhledejte dohled zkušené osoby, protoţe je nutné důkladné 

seznámení s rc-modelem a jeho funkcemi. Model je vhodný pro osoby starší 14 let. 

Všeobecné bezpečnostní  
 

• Tento přístroj není určen pro pouţití (osoby včetně dětí) se sníţenými fyzickými,  

   smyslovými 

nebo duševními schopnostmi, nebo se smyslovým postiţením, pokud nejsou pod 

dohledem osobou odpovědnou za jejich bezpečnost, která je seznámena s pokyny, 

jak se model pouţívá 

• Malé části mohou být spolknuty (Uchovávejte mimo dosah dětí do věku 3 let.) 

• Dodrţujte předpisy, týkající se provozu vysílače s ohledem na zemi nasazení 

• Ruce, vlasy, oblečení apod. mohou být zachyceny do pohyblivých částí, dbejte 

opatrnosti 
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• 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 

• Pouţívejte pouze dodané díly a příslušenství 

• Elektronika modelu je vysoce citlivá na vlhkost a vysokou teplotu, toto můţe  

  způsobit zkrat 

• Kontrolujte poškození modelu, nepouţívejte model do odstranění závady 

• Udrţujte obal a všechny ostatní části, včetně pokynů pro budoucí pouţití 

• 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 pouţity 

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 pouţitím úplně nabijte akumulátor! 

• Nabijte baterii ihned po pouţití!  

• Během pouţívání je akumulátor horký, nechte ho před uschováním modelu 

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

ţivotnost 

 

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 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. 

• 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. 

• 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 
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• Při teplotách pod bodem mrazu je třeba počítat se sníţenou kapacitou nejméně -

20% a niţší. 

• Ţivotnost silně závisí na uţivateli 

Popis dálkového ovládání 

 

 

 

Headless mode- funkce návrat domů 

Throttle / Rudder (Up/down, turn left / right)- leva ovládací páka, knipl pro 

stoupání, klesání, otáčení doleva a doprava 

Normal flying mode, light control, one key take off mode: up- standartní 

reţim letu, ovládání světel, vzlétnutí jedním tlačítkem 

Turn left trim- citlivé nastavení pohybu doleva 

One key take off / landing- vzlétnutí a přistání jedním tlačítkem 

Normal flying mode: fast, slow speed, one key take off mode down- standartní 

reţim letu, vysoká a nízká rychlost, přistání jedním tlačítkem 
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Turn right trim- citlivé nastavení otáčení doprava 

Left side fly trim- citlivé nastavení klonění doleva 

One key return- návrat jedním tlačítkem 

Elevator / Aileron (forward, backward, side fly) - pravá ovládací páka pro 

pohyb vpřed, dozadu a klonění doleva a doprava 

Forward trim- citlivé nastavení klopení dopředu 

Right side fly trim- citivé nastavení klonění doprava 

Position holding- vznášení 

Backward trim- citlivé nastavení klopení vzad 

 

 

 

Take video,photo- fotografování a záznam videa 

Front/Back/Left/Right flip- 3D otočka dopředu, dozadu, doleva a doprava 

Required 4 x AA battery- vloţení 4 AA baterii 
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Vložení baterii do dálkového ovládání 

 

 

 

1. Pomocí šroubováku uvolněte šroub krytu baterii a vysuňte jej ve směru šipky 

2. Vloţte 4 x AA baterii a dbejte na správnou polaritu 

3. Pomocí šroubováku upevněte šroub na krytu dálkového ovládání 

 

Montáž listů vrtule 

 

Blade A- list vrtule A 

Blade B- list vrtule B 

Front – přední strana rc-modelu 

Back- zadní strana rc-modelu 

Upevněte listy vrtule, jak je znázorněno na obrázku. Dbejte na správnou orientaci a 

osaďte list vrtule A na motor A. List vrtule B na motor B. Při montáţi je nutné zjistit 
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orientaci dronu a správně listy vrtule osadit dle směrování.  

Rozlišujte přední a zadní stranu rc-modelu! 

Navázání rádiové frekvence 

 

 

 

White light- bílé světlo 

Front- přední strana rc-modelu 

Back- zadní stana rc-modelu 

1. Poloţte kvadrokoptéru na rovná povrch tak, aby zadní část rc-modelu 

směřovala směrem k Vám. 

2. Zapněte rc-model pomocí vypínače do polohy ON- zapnuto. 

3. Zapněte dálkové ovládání a zatáhněte levou ovládací páku směrem nahoru a 

dolů. Po správném párování rádiové frekvence mezi rc-modelem dronu a 

dálkovým ovládáním svítí kontrolka na těle dronu a rc-modelu. 
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Příprava podvozku rc-modelu 
 

 

 

Upevněte přistávací nohy do montáţních otvorů na spodní straně rc-modelu. Pomocí 

šroubováku upevněte nohy do rámu tak, aby byly pevně uchyceny a byly ve stabilní 

poloze. 

 

Ovládání rc-modelu 
 

 

Hover up and down- stoupání a klesání rc-modelu pomocí kniplu, levé ovládací 

páky. Zataţení páky směrem dopředu, rc-model stoupá. Zataţení páky směrem 

dozadu, rc-model klesá. 
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Forward and backward- pohyb vpřed a vzad regulujete pomocí pravé ovládací 

páky. Zataţení páky směrem dopředu, dron se pohybuje směrem dopředu. Zataţení 

páky směrem dozadu, dron se pohybuje směrem dozadu.  

 

 

Turn left and right- otáčení doleva a doprava 

Sideward fly- klonění doleva a doprava 

Pomocí levé ovládací páky se rc-model otáčí směrem doleva, při zataţení doleva. Při 

zataţení páky směrem doprava se rc-model pohybuje doprava. 

 

 

 

Flip left and right- 3D otočka doleva a doprava 

Front flip and back flip- 3D otočka dopředu a dozadu 

Otočku o 360 stupňů doleva a doprava provedete stisknutím tlačítka Flip- otočka a 

pohybem pravé páky doleva, nebo doprava. 
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Otočku o 360 stupňů dopředu a dozadu provedete stisknutím tlačítka Flip- otočka a 

pohybem pravé směrem dopředu, nebo dozadu. 

Doporučení pro začátečníky 
 

 

Distance of 3M- vzdálenost 3 

metry 

Distance of 2M- vzdálenost 2 

metry 

 

 

Pro pouţití rc-modelu je vhodné prostředí s dostatkem prostoru, v případě, ţe je 

pouţíván uvnitř prostor. Pouţití venku je moţné v případě bezvětří a za slunečního 

počasí s dostatkem viditelnosti. Nepouţívejte rc-model v extrémních teplotách. Není 

vhodné jej pouţívat při teplotě nad 45 stupňů, nebo pod 10 stupňů celsia. 

Pouţíváním rc-modelu v extrémních podmínkách můţe způsobit poškození rc-modelu, 

nebo jeho částí a změnit jeho letové vlastnosti v důsledku deformace jeho částí. 

Vysoká rychlost větru můţe způsobit jeho poškození, nebo ztrátu v případě, ţe jej 

nemůţete správně ovládat. 

Nejvhodnější je volný prostor, bez překáţet, osob, nebo zvířat, aby nedošlo 

k poškození rc-modelu, nebo ke zranění. V případě, ţe v průběhu pouţívání začne 

svítit červená výstraţná kontrolka, znamená to, ţe baterie má nízkou kapacitu a je 

nutné provoz rc-modelu okamţitě ukončit a dobít, nebo vyměnit baterii. 
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Opravy a údržba 

 

 

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

2. Nevystavujte model prudkému slunečnímu světlu, nebo vysokým teplotám. 

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. 

 

Citlivé nastavení pohybu rc-modelu 
 

 

 

Forward/backward fine-tuning- citlivé nastavení pohybu vpřed a vzad 

Sideward fly fine-tuning- citlivé  nastavení klonění doleva a doprava 

Turn left/ right fine- tuning- citlivé nastavení otáčení doleva a doprava 

Kdyţ se model vznáší ve vzduchu a chcete jej citlivě ovládat, pouţijte tlačítko pro 

citlivý pohyb pro směr vpřed, nebo vzad. 

Kdyţ se model vznáší ve vzduchu a chcete citlivě ovládat klonění vlevo, nebo vpravo, 

pouţijte tlačítko pro citlivé klonění vlevo, nebo vpravo. 
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Kdyţ se model vznáší ve vzduchu a chcete jemně ovládat otáčení směrem vlevo, 

nebo vpravo, pouţijte tlačítko pro jemné ovládání vlevo, nebo vpravo. 

 

Nabíjení baterie 

 

 

 

Battery socket- zásuvka baterie 

Battery plug- zástrčka pro připojení baterie 

Battery box- prostor pro vloţení baterii 

7.4 V 1800 mAh Li-Po battery- lithium-polymerová baterie 

USB charger- USB nabíječka 

Charger excluded- tělo nabíječky 

1. Otevřete kryt baterie a odpojte baterii od rc-modelu uvolnění přípojného 

kabelu 

2. Vytáhněte baterii z prostoru pro baterii  

3. Připojte baterii k adaptéru nabíječky a vloţte nabíječku do elektrické sítě. 

V průběhu nabíjení svítí červená kontrolka. Po úplném nabití přestane 

kontrolka svítit. 

4. Doba nabíjení baterie je 240 minut. 
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5. Mějte baterii po celou dobu pod stálým dohledem dospělé osoby. 

6. Nabíjejte jí zásadně ve větrané místnosti tak, aby nebyla v blízkosti zdroje 

tepla. 

 

Funkce návrat domů 

 

 

Front- přední strana rc-modelu 

dronu 

Turn- otáčení 

 

 

 

Pro funkci návratu domů je nutné poloţit rc-model modelu na rovnou podloţku jeho 

přední stranou směrem k Vám. Při zapnutí a startu rc-modelu je uloţena výchozí 

pozice, ze které se dron pohybuje. Tato pozice je výchozí pozice s nastavenou 

orientací. Aktivací funkce návrat domů se rc-model vrací na výchozí místo – návrat 

domů. 

Obnovení nastavení 

V případě, ţe dálkové ovládání nefunguje správně i poté, co byl pohyb rc-modelu 

nastaven pomocí citlivé úpravy pohybu, je nutné obnovit tovární nastavení. 

Obnovení nastavení dálkového ovládání. Pro obnovu nastavení je nutné dlouho 

stisknout tlačítko Video/ Photo a následně zapnout dálkové ovládání pomocí 

vypínače do polohy ON- zapnuto. 
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Obnovení nastavení rc-modelu. 

 

 

Throttle / Rudder- levá ovládací páka, knipl 

Front/back/left right side fly rudder- 

pravá ovládací páka pro směrový pohyb 

dopředu, dozadu, doleva, doprava a klonění 

do stran 

 

 

V případě, ţe jiţ bylo obnoveno tovární nastavení dálkového ovládání a rc-model 

nereaguje na dálkové ovládání standartním způsobem, je nutné také obnovit tovární 

nastavení dronu. 

Poloţte rc-model na rovnou plochu a zatáhněte obě páky směrem do levého dolního 

rohu do krajní polohy. Podrţte páky v této poloze po dobu 2-3 sekund. Počkejte, aţ 

světla na těle rc-modelu přestanou blikat. Tovární nastavení rc-modelu bylo 

dokončeno. 

Obnova nastavení funkce Headless- návrat domů. 

Nastavení funkce headless je nutné provést znovu při kaţdém pouţití a startu rc-

modelu. 

Poloţte rc-model na rovnou plochu a zatáhněte obě páky směrem do pravého dolního 

rohu do krajní polohy. Podrţte páky v této poloze po dobu 2-3 sekund. Počkejte, aţ 

světla na těle rc-modelu přestanou blikat. Nastavení funkce návrat domů rc-modelu 

bylo dokončeno. 
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Montáž držáku chytrého telefonu 

 

 

Pro uchycení drţáku chytrého telefonu na tělo dálkové ovládání postupujte dle výše 

uvedeného nákresu. Upevněte drţák pomocí 3-5 šroubů, které pevně utáhněte. 

 

Příprava chytrého telefonu pro FPV – živý přenos obrazu 

Možnost 1: Pro chytré telefony s operačním systémem IOS navštivte prostředí 

Apple storu, nebo nascanujte QR kód pro instalaci softwaru.Pro te 

 

 

Možnost 2: Připojte chytrý telefon k počítači pomocí USB kabelu, najděte software 

WIFI kamera, stáhněte ho a dokončete instalaci. 
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Možnost 1: Pro chytré telefony s operačním systémem Android navštivte prostředí 

Systém applicatons, nebo nascanujte QR kód pro instalaci softwaru. 

 

Možnost 2: Připojte chytrý telefon k počítači pomocí USB kabelu, najděte software 

WIFI kamera, stáhněte ho a dokončete instalaci. 

 

Ovládání rc-modelu pomocí chytrého telefonu 

  

Před pouţitím chytrého telefonu 

k ovládání rc-modelu je nutné 

rc-model poloţit na rovnou 

podloţku a následně jej zapnout 

pomocí vypínače do polohy ON- 

zapnuto. Kontrolka na těle 

kamery bliká červeně. Po 15 

sekundách kontrolka přestane 

blikat a začne svítit modře. 

Modrá kontrolka znamená 

zobrazení existence WIFI sítě 

mezi rc-modelem a chytrým 

telefonem.  
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Přejděte v chytrém telefonu na nastavení WIFI sítě a připojte se k FPV WIFI. Po 

úspěšném propojení přestane kontrolka blikat červeně a zůstane svítit zeleně. 

Následně otevřete v chytrém telefonu aplikaci WIFI kamera a to kliknutím na tuto 

ikonu. Poté zvolte rozlišení displeje a to 720, nebo 480 pixelů. 

 

Seznam funkcí v rozlišení 720 pixelů 

Roz

 

1. Fotografování. Fotky jsou automaticky ukládány do paměti chytrého telefonu a 

jejich zobrazení provedete kliknutím na ikonu číslo 4. 

2. Displej chytrého telefonu 

3. Záznam videa. Video je automaticky ukládáno do paměti chytrého telefonu a jeho 

zobrazení provedete kliknutím na ikonu číslo 4. 

4. Přehled sloţek, kde jsou fotografie a videozáznam uloţeny. 
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5.WIFI signál 

6. Ukládání fotografii a videozáznamu na paměťovou kartu vloţenou do těla HD 

kamery na těle rc-modelu. Ukládání zvolíte pomocí reţimu Aerial photo. 

7. Paměťová karta chybějící, nebo vloţena 

8. Při záznamu videa začne ikona blikat červeně. Zobrazení provedete kliknutím na 

ikonu 9. 

9. Zobrazení souborů uloţených na paměťové kartě. 

10. 2D a 3D přenos a zobrazení. Tuto funkci mají pouze rc-modely vybaveny FPV 

přenosem. 

11. Návrat 

12. Uţivatelská příručka 

Seznam funkcí v rozlišení 480 pixelů 
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1. Fotografování. Fotky jsou automaticky ukládány do paměti chytrého telefonu a 

jejich zobrazení provedete kliknutím na ikonu číslo 4. 

2. Záznam videa. Video je automaticky ukládáno do paměti chytrého telefonu a jeho 

zobrazení provedete kliknutím na ikonu číslo 4. 

4. WIFI signál 

5. 2D a 3D přenos a zobrazení. Tuto funkci mají pouze rc-modely vybaveny FPV 

přenosem. 

6. Návrat 

7. Uţivatelská příručka 

 

Seznam příslušenství 

7.4 V 1800 mAh Li-Po battery- lithium- polymerová baterie 

Main blade A /B- listy vrtule A a B 

Transmitter- dálkové ovládání 

USB- USB kabel 

Landing Gear- přistávací konstrukce 

Motor cover up and down- horní a dolní část krytu motoru 

Main motor- hlavní motor 

Main motor ( red, blue wire )- hlavní motor, červený a modrý přípojný kabel 

Main motor ( red, black wire )- hlavní motor, červený a černý přípojný kabel 
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