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Technická data dronu na dálkové ovládání: 

• Rozměr: 580x580 mm, výška cca 100 mm 
• Doba letu 6,5 minuty 
• Dosah vysílače 100 metrů 
• Tlačítko kompas/návrat 
• Letecká kamera s přenosem videa do chytrého telefonu 
• Digitální vysílač 2.4 Ghz 

               Uživatelská příručka 

S3 DRON S WIFI KAMEROU  
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• Rychlost 4 m/s 

 

Všeobecná bezpečnostní upozornění 
 

Důkladně si přečtěte celou uživatelskou příručku, abyste se seznámili s rc-modelem dronu a 
jeho ovládáním. V případě, že byste model nesprávně ovládali, můžete způsobit poškození 
modelu, nebo zranění sobě, nebo osobnám ve Vašem okolí. Model dronu je sofisktikované 
zařízení a proto musí být ovládán opatrně s ohledem na jeho technické parametry.  

Nesprávné a nedůsledné ovládání může zprůsobit zranění, nebo škody na majetku. Produkt 
není určen pro používání dětmi, bez stálého dohledu dospělé osoby. Uživatelská příručka 
obsahuje informace o způsobu jeho používání a jeho údržbě. Je nevyhnutné se důkladně 
seznámit s obsahem uživatelské příručky a dodržovat pokyny, které jsou v ní uvedeny, jako 
jsou výstrahy, doporučení, informace ohledně jeho konstrukce a způsobu ovládání. 

 

Je nutné přesně dodržovat instrukce a dbát na výstražná upozornění. Nesprávné zacházení 
s Lithium-Polymerovými bateriemi může způsobit vznik požáru, zranění, nebo poškodit 
majetek. V případě, že došlo k deformaci baterie, jejího nafouknutí, nebo výtoku 
elektrolitické tekutiny z baterie, okamžitě ukončete její používání. 

Vždy baterii skladujte při pokojeové teplotě a na suchém místě. Nikdy rc-model a baterii 
nenechávejte na přímém slunečním světle, nebo v rozpáleném autě, protože může dojít ke 
vzniku požáru, nebo k explozi. 

Nikdy nepoužívejte nabíječku, která není určena k nabíjení baterie výrobce, protože může 
dojít ke vzniku požáru, zranění, nebo explozi. 

Dbejte, abyste baterii a nabíječku okamžite odpojili po úplném dobití baterie. Neodstranujte, 
nebo nezakrývejte výstražná upozornění, která jsou umístěna na těle rc-modelu. 

Rc-model není hračka a není vhodný pro osoby mladší 14 let.  

Vždy rc-model používejte na otevřeném prostranství, mimo budov, osob, zvířat, nebo 
dopravních prostředků. 

Vždy udržujte malé části, rc-model, baterii a jeho elektrické části mimo dosah dětí. 
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V případě, že je Lithium-Polymerová baterie vybitá pod kapacitu 6,4 V, rc-model viditelně 
reaguje nedostatečně na ovládání a okamžitě s ním přistante a dobijte baterii.  

Před prvním použitím 

Ujistěte se, že je baterie rc-modelu dostatečně nabita. 

V případě, že se chystáte rc-model zapnout vypínačem, ujistěte se, že jsou páky na 
dálkovém ovládání v neutrální poloze. 

V případě, že se v blízkosti rc-modelu nachází další model se stejnou frekvencí, ujistěte se, že 
je možné rc-model správně ovládat, případně změnte místo, kde rc-model používáte. 

Najděte vhodné místo, k používání rc-modelu, mimo davů lidí, dopravních prostředků, 
stožárů  

vysokého napětí, vodních rezervoárů, vodních ploch, abyste mohli rc-model bezpečně 
používat. 

Nabíjení baterie 

K rc-modelu je standartně přibalena nabíječka určená pro nabíjení Lithium-Polymerovým 
baterii. Baterii upevněte do nabíječky pomocí svorky, jak je znázorněno na obrázku. Vždy 
používejte pouze nabíječku dodávanou výrobcem.  

 

Příslušenství 

 

Mezi příslušenství, které je k rc-modelu dodáváno patří kamera.  
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Při montáži příslušenství položte rc-model na rovnou plochu a upevněte kameru na spodní 
stranu rc-modelu. 

 
Bit bone anterior cingulate – přední strana krytu baterie s rozvody 

Camera plug connection- zásuvka na připojení kamery 

Deduction bit of bone – vodící prostor rozvodů kamery 

 

Popis dálkového ovládání 
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2, 4 G antenna – anténa 

A key return / Headless mode – tlačítko návratu 

Left control key / Throttle, Steering – levá páka ovládání  

Fine – tunning throttle – tlačítko pro citlivé ovládání 

LCD display – LCD displej 

Rollover key /direction handle – tlačítko pro otočku a směrový pohyb 

Power switch – vypínač 

Right control key / front and back , side flying – pravá páka pro pohyb vpřed a vzad, 
klonění vlevo a vpravo 

Fine tunning, left and right side flying – citlivé ovládání klonění doleva a doprava 

High and low speed switching key – přepínač rychlosti 

Lighting control – osvětlení rc-modelu 

Camera button – videozáznam 

Photographic – pořízení fotografii 

Zpárování rc-modelu a dálkového ovladače provedete posunem levé páky do levého dolního 
rohu a zároven posunem pravé páky do pravého horního rohu. Resetování citlivého 
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nastavení pohybu rc-modleu provedete tak, že před zapnutím dálkového ovladače stisněte a 
podržíte tlačítko pro záznam z kamery Camera button a až poté rc-model zapnete. 

 

Popis displeje dálkového ovládání 

 

 

Remote control signal indication-  ukazatel signálu dálkového ovládání 

Normal mode- standartní režim ovládání 

Speed trim tips- ukazatel rychlosti 

Diversion trim tips- ukazatel směru modelu 

Transmitter battery level – stav baterie dálkového ovládání 

Headless mode – tlačítko návratu 

Photo – režim fotografování 

Forward and backward trim tips – citlivý pohyb vpřed a vzad 

Camera – videozáznam 

Crab trim tips – ukazatel klonění vlevo a vpravo 

 

Postup párování dálkového ovládání a rc-modelu 
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Položte rc-model na rovnou plochu a vložte baterii do držáku uvnitř těla modelu, jak je 
znázorněno na obrázku. Připojte baterii k rc-modelu pomocí svorky a po správném propojení 
a zapnutí bliká kontrolka na těle rc-modelu.  

 

Po přípojení baterie model položte do vodorovné polohy a dál s ním nehýbejte, protože 
dochází k párování frekvence rc-modelu a dálkového ovládání a k nastavení gyroskopu. 

 

Zpárování rc-modelu a dálkového 
ovladače provedete posunem levé 
páky do levého dolního rohu a 
kontrolní LED světla začnou blikat. 

 

 
 
 
 
 

 

Co je nutné dodržovat 

 

 Po skončení používání rc-modelu 
odpojte a vyjměte baterii z těla 
modelu. Dodržujte toto doporučení po 
skončení každého letu s rc-modelem, 
aby jste se vyhli nepřevídatelným 
potížím, jako je poškození baterie a 
nechtěný pohyb modelu a chránili rc-
model a baterii. 

  

 

Postup vložení baterií do dálkového ovládání 

 

 Otevřete kryt baterií na zadní straně 
dálkového ovladače. Vložte 4x AA 
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alkalickou baterii a dbejte na správnou polaritu. Nikdy nekombinujte staré a nové baterie a 
také různé typy baterii. Nikdy nevkládejte baterii do ovladače s jinou, než předepsanou 
polaritou.  

 

Po skončení používání vyjměte baterie z dálkového ovládání. 

Ovládání rc-modelu 

 

                            Stoupání                                                          Klesání    

 

 

Pohybem levé páky směrem dopředu rc-model stoupá, pohybem směrem dozadu rc-model 
klesá. 

 

                    Rotace vlevo                                                      Rotace vpravo 

 

 

Pohybem levé páky směrem doleva se rc-model otáčí směrem doleva a pohybem směrem 
doprava se rc-model otáčí směrem doprava. 

 

                       Pohyb vpřed                                                       Pohyb vzad 
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Pohybem pravé páky směrem vpřed se rc-model pohybu vpřed a směrem vzad se rc-model 
pohybuje směrem vzad. 

 

            Pohyb vlevo                                                     Pohyb vpravo 

 

 

Pohybem pravé páky směrem vlevo se rc-model pohybu vlevo a směrem vpravo se rc-model 
pohybuje směrem vpravo. 

 

                         3 D rotace 

 

 

Po zvládnutí základního ovládání rc-modelu je možné přejít k pokročilejším funkcím jako je 3 
D rotace. Rotaci provedete posunem pravé páky do pravého horního rohu a následně 
dálkové ovládání reaguje zvukovým signálem. R-c model se nachází v režimu rotace a tu 
provedete v libovolném směru pohybem pravé směrové páky. 
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V případě, že se rc-model ve vzduchu naklání do některého směru, je nutné pohyb modelu 
upravit pomocí citlivého ovládání. Položte model na rovnou podložku a upravte nastavení 
citlivého směru a pohybu na střed a sledujte nastavení na dispeji dálkového ovládání.  

Zároven pohněte levou pákou do levého dolního rohu a pravou páku do pravého horního 
rohu. Kontrolky na těle rc-modelu blikají a následně uvolněte páky a po 5 sekundách je 
dokončeno tovární nastavení, kdy se model nachází v rovnovážné poloze. 

 

 

 

 

Odstranování potíží 

Kontrolky rc-modelu blikají po dobu delší než 4 sekundy, poté co byla baterie do 
modelu vložena a dálkové ovládání nereaguje. 

Není možná navázat spojení dálkového ovládání s modelem.  

Znovu nastavte vazbu rc-modleu s dálkovým ovládáním. 

 

Rc-model nereaguje na dálkové ovládání poté co byla baterie do modelu vložena. 

Baterie rc-modelu, nebo vysílače je slabá. Dobijte baterie. 

Baterie v rc-modelu, nebo v dálkovém ovládání jsou nesprávně vloženy, nebo nesprávně 
připojeny na kontakty. Zkontrolujte připojení baterií. 

Zkontrolujte jestli vypínač rc-modelu a dálkového ovládání je zapnutý a dejte ho do polohy 
ON. Zkontrolujte stav baterie rc-modelu a dálkového ovládání.  

 

Motor rc-modelu nereaguje na pohyb páky a LED kontrolky na těle modelu blikají. 

Baterie je vybitá. Dobijte baterii rc-modelu, nebo ji vyměnte za plně nabitou baterii. 

 

Hlavní rotor rc-modelu se dál popřistání otáčí. 

Citlivé nastavení polohy a pohybu rc-modelu bylo nechtěně během letu změněno. 
Zkontrolujte citlivé nastavení modelu, dle ukazatelů displeje na dálkovém ovládání. 
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Hlavní rotor rc-modelu se otáčí, ale model nemůže vzlétnout. 

Došlo k poškození, nebo deformaci listů vrtule, nebo je baterie vybitá. Vyměnte listy vrtule, 
nebo dobijte baterii. 

 

Rc-model se ve vzduchu pohybuje nestandartním způsobem a dochází k vibracím. 

Rotor rc-modelu je zdeformovaný. Vyměnte rotor. 

 

Zadní část rc-modelu se naklání i po citlivé úpravě pohybu, nebo se nestandartně 
pohybuje ve vzduchu při otáčení doleva, nebo doprava. 

Rotory vrtulí na zadní straně rc-modelu jsou poškozeny, nebo je poškozen rozvod vrtule 
v zadní části.Vyměnte rotor, nebo vyměnte motor v zadní části rc-modelu.  

 

Rc-model dronu se naklání směrem dopředu, i když bylo citlivé nastavení pohybu 
upraveno. 

Servo výškovky není v rovnovážné poloze. Upravte nastavení pohybu, pomocí citlivého 
nastavení pohybu. 

Rc-model nelétá. 

Došlo k výpadku motoru, nebo jsou poškozeny rozvody. Vyměnte motor, nebo utáhněte 
rozvody. 

CF režim  

Po nastavení polohy rc-modelu nastavte polohu pro návrat domů. Po stisknutí tlačítka pro 
návrat domů, dálkové ovládání reaguje zvukovým signálem a poté ukončete režim nastavení 
pro návrat domů. Po stisknutí tlačítka pro návrat domů, rc-model reaguje a vrací se na místo, 
které bylo nastaveno, jako výchozí poloha.  

V případě, že chcete polohu pro návrat domů změnit, odpojte baterii rc-modelu. Po nastavení 
headless režimu, UFO led kontrolka na těle rc-modelu bliká. Po stisknutí tlačítka pro návrat 
se model vrací do nastavené polohy. 

Kalibrace rc-modelu  
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Kalibraci modelu provedete pomocí tlačítka X-axis calibration a to podržením po dobu 3 
sekund. Následně bliká LED kontrolka UFO do doby než je kalibrace dokončena.Y-axis 
kalibraci provedete stisknutím tlačítka Y-axis calibration podržením po dobu 3 sekund. 
Následně bliká LED kontrolka UFO do doby než je kalibrace dokončena. Aby byla Y-axis 
kalibrace úspěšná, je nutné rc-model vypnout a znovu zapnout. UFO kalibrace je součástí 
továrního nastavení, proto není nutné ji provádět. 

 

 

 

 

 

Popis částí rc-modelu 

          

 

 Vrchní část těla dronu      Spodní část těla dronu        Ochranný rám                  Listy vrtule  

 

           Baterie                            Akumulátor                         Kryt baterie                  Krytky LED světel 

 

       Deska přijímače                Sedlo motoru               Zuby motoru                            Trubice 
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             Stativ                               Kužel                                  Motor 

Standartní příslušenství 

 

    Nabíječka                             Baterie                              Listy vrtule 
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