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   Výborný model pro vnitřní i venkovní použití. Při vnitřním použití připomíná 

neposednou mouchu, která díky své obratnosti proletí každou skulinkou.  

Uživatelská příručka 

RayLine Funtom ONE 2.4 GHz 

 2.4 GHz  
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Technická specifikace 

 Vysílač 2,4 Ghz v ergonomickém designu s úložným prostorem pro dron 

 6-ti osý gyroskop 

 Možnost ovládání letu všemi směry 

 Dva režimy letu začátečník / pokročilý 

 Tlačítko pro FLIP - předprogramovaný přemet 

 AKU 3,7V / 80 mAh 

 Doba nabíjení cca 30 min 

 doba letu cca 6-8 min. 

 Rozměry: 2,2 x 2,2 x 1,9 cm 

 

Obsah balení 

 Model dronu 

 vysílač 

 USB nabíječ 

 sadu náhradních vrtulí 

 manuál 
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Popis částí rc-modelu 

 

1. spodní část těla rc-modelu 

2. baterie 

3. deska přijímače 

4. motor pro pohyb vpřed 

5. vrchní část těla rc-modelu 

6. ochranný rám 

7. listy vrtule A 

8. listy vrtule B 

9. motor pro pohyb vzad 
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10. WIFI kamera 

Opravy a údržba 

 

1. Vždy používejte 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 možnosti 

poškození elektrických částí 

4. Pravidelně kontrolujte zásuvku a další části příslušenství. V případě, že 

objevíte mechanickou závadu, okamžitě ukončete provoz modelu do doby, než 

bude závada odstraněna. 

Bezpečnostní upozornění  
 

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

být poškozeny v důsledku nedostatku kontroly nad rc-modelem. Vždy dodržujte 

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

aby jeho pohyb nebyl omezen překážkami. Doporučujeme venkovní použití s 

minimální mírou větru na volném prostranství.  

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

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

Vyvarujte se použití modelu v mokrém, nebo vlhkém prostředí, protože se rc-model 

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

poškozeny.  

Nevhodné prostředí k provozu modelu může způsobit nehodu, nebo nesprávné 

fungování modelu. 

Z důvodu bezpečnosti a prevence vzniku požáru se vyvarujte nesprávnému použití 

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

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

Ni-MH baterie.   



 

5 
rcvelkosklad.cz 

  
 

 
 

 

Vždy dbejte na správnou polaritu baterii a používání baterii stejného typu vlastností, 

které uvádí výrobce. V případě, že rc-model delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie 

z dálkového ovladače, aby nedošlo k jeho poškození. 

Li-Polymerové baterie nepředstavují vzhledem ke své konstrukci a chemickému 

složení vysokou míru nebezpečí v porovnání s jinými bateriemi. Vždy k nabíjení 

používejte nabíječku dodávanou k modelu, abyste zabránili vzniku požáru, výbuchu, 

nebo jiné nehodě.  

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

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

nepoužívejte je v případě, že došlo ke změně jejich vlastností, deformaci, nebo 

výtoku elektrolytického roztoku z baterii. 

Rc-model je vyroben z různých druhů plastů, které můžou 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 použití vyhledejte dohled zkušené osoby, protože 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 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.) 
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• 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 

• 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!  
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• 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. 

• 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. 
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• 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 

 

 

Popis dálkového ovládání 

 

Video- videozáznam 

Mobile holder- držák mobilního telefonu 

Forward fine tuning key- citlivé nastavení pohybu vpřed 

Backward fine tuning key- citlivé nastavení pohybu vzad 
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Left to fly- pohyb směrem doleva 

Right to fly- pohyb směrem doprava 

On the left side fine tuning key- klonění vlevo 

On the right side fine tuning key- klonění vpravo 

The power switch and the light- tlačítko pro zapnutí a vypnutí 

Photography- fotografování 

Ascending of speed- stoupání a zvýšení rychlosti 

Turn left- otočka vlevo 

Turn right- otočka vpravo 

Ascending- stoupání 

Descending- klesání 

A key to return- návrat jedním tlačítkem 

The headless mode- návrat domů 

Battery installation- vložení baterie 

- Vložte baterii do prostoru pro baterii na spodní straně rc-modelu. 

- Připojte baterii pomocí konektoru k tělu rc-modelu. 

- Uzavřete proctor pro baterii. 

Před vložením baterie se ujistěte, že je rc-model vypnutý a vypínač je v poloze OFF-

vypnuto. 

 

 

 

 



 

10 
rcvelkosklad.cz 

  
 

 
 

Nabíjení rc-modelu 

 

Připojte baterii pomocí USB kabelu a vložte USB koncovku do portu počítače. 

V průběhu nabíjení svítí červená kontrolka. Po dokončení nabíjení svítí kontrolka 

zeleně. Rc-model je vybaven 3.7 V 150 mAH baterii. Doba nabíjení baterie je 30-40 

minut. Baterie je připravena k provozu, když je nabitá na 4.2 – 4.3 V. 

Příprava k letu 
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Před letem je nutné rc-model zapnout pomocí vypínače do polohy ON-zapnuto. 

Položte rc-model na rovnou podložku, aby bylo možné nastavit barometr pro 

určování výšky rc-modelu. 

Po zapnutí rc-modelu a dálkového ovládání dochází k navázání rádiového signálu 

mezi rc-modelem a dálkovým ovládáním. 

 

Ovládání rc-modelu 
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Push the throttle up or down, the quadcopter flies upward or downward- 

Posunutím levé ovládací páky směrem dopředu, nebo dozadu, rc-model stoupá, nebo 

klesá.  

Push throttle left or right, the quadcopter turns to left or right.- pohybem 

levé ovládací páky směrem doleva, nebo doprava se rc-model pohybuje doleva, nebo 

doprava.  

Left rotation- rotace doleva 

Right rotation- rotace doprava 

Pohybem pravé páky doleva, nebo doprava se rc-model otáčí doleva, nebo doprava. 

Push the direction lever up, or down, the quadrocopter flies forward, or 

backward.- Pohybem pravé páky směrem dopředu, nebo dozadu se rc-model 

pohybuje dopředu, nebo dozadu.  

 

 

 

Pohybem pravé páky doleva, nebo doprava se rc-model kloní doleva, nebo 

doprava. 
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3D otočka 

 

Left side flip- otočka doleva 

Pro provedení otočky doleva, stiskněte tlačítko pro rotaci ve směru šipky a 

zároveň zatáhněte levou ovládací páku doleva. 

 

 

Right side flip- otočka doprava 
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Pro provedení otočky doprava, stiskněte tlačítko pro rotaci ve směru šipky 

a zároveň zatáhněte pravou páku směrem doprava. 

Forward flip- otočka směrem vpřed 

Pro provedení otočky dopředu, stiskněte tlačítko pro rotaci ve směru šipky 

a zároveň zatáhněte pravou páku směrem dopředu. 

 

Backward flip- otočka směrem dozadu 

Pro provedení otočky dozadu, stiskněte tlačítko pro rotaci ve směru šipky a 

zároveň zatáhněte pravou páku směrem vzad. 

Nastavení rychlosti 

 



 

15 
rcvelkosklad.cz 

  
 

 
 

Pro změnu rychlosti stiskněte levou ovládací páku ve směru šipky. Po 

stlačení páky směrem dolů, bliká kontrolka na těle dálkového ovládání. Po 

změně rychlosti svítí kontrolka na těle dálkového ovládání bez blikání. 

 

Citlivé nastavení pohybu rc-modelu 

 

 

Sideward fly trimmer- citlivé nastavení klonění vlevo a vpravo 

V případě, že se rc-model ve vzduchu kloní a není v rovné stabilní poloze, stiskněte 

tlačítko pro úpravu pohybu doleva, nebo doprava- Fine tunning button left/ 

Right.  
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Úpravu pohybu opakujte do doby, než je rc-model ve vzduchu ve stabilní poloze. 

Right movement- pohyb doprava 

Left movement- pohyb doleva 

Forward and backward trimmer- citlivé nastavení klopení vpřed a vzad 

V případě, že se rc-model ve vzduchu klopí a není v rovné stabilní poloze, stiskněte 

tlačítko pro úpravu pohybu dopředu, nebo dozadu. 

Forward- dopředu 

Backward- dozadu 

 

Citlivé nastavení barometru 

 

 

 

Pro nastavení barometru zatáhněte obě ovládací páky do krajní polohy 

směrem do pravého dolního rohu. Podržte páky v krajní poloze po dobu 2 – 

3 sekund. V průběhu nastavení barometru blikají kontrolky, které 

přestanou svítit poté, co je barometr nastaven. Před nastavením 

barometru je nutné, aby byl rc-model položen na stabilní rovnou podložku. 



 

17 
rcvelkosklad.cz 

  
 

 
 

Příprava WIFI připojení 

 

Pro živý přenos obrazu na displej chytrého telefonu je nutné nainstalovat do chytrého 

telefonu aplikaci FPV first person view. 

Pomocí čtečky QR kódu nascanujte QR kód pro příslušný operační systém a to pro 

chytré telefonu Apple, nebo pro chytré telefony vybavené systémem Android. 

Po instalaci aplikace v chytrém telefonu tuto aplikaci zapněte a pomocí vyhledání 

zařízení WIFI sítě najděte WIFI síť rc-modelu. Název sétě je WIFI UFO. Heslem pro 

WIFI síť je sériové číslo Vašeho rc-modelu. 

Seznam příslušenství rc-modelu 
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AB motor suite- motor AB 

Receiving plate-deska přijímače 

AB main blades- listy vrtule A,B 

Lithium battery- lithiová baterie 

Chassis- tělo rc-modelu 

Shield- ochranný rám 

Remote control- dálkové ovládání 

USB charging line-USB nabíjecí kabel 

WIFI camera plate- WIFI kamera 

 

Odstraňování závad 

Není možné navázat rádiový signál, mezi rc-modelem a dálkovým 

ovládáním. 

- Ujistěte se, že je rc-model a dálkové ovládání zapnuto a baterie rc-modelu je 

dostatečně nabitá.  

Rc-model není ve vzduchu stabilní. Barometr nefunguje správně. 

Opakujte proces nastavení barometru, ujistěte se, že je při nastavení ve stabilní 

horizontální poloze. 

Rc-model neprovádí otočku o 360 stupňů. 

- Ujistěte se, že je baterie rc-modelu dostatečně nabitá a že jste dostatečně 

stiskli levou páku dálkového ovládání.  

Kvadrokoptéra nemůže vzlétnout. 

Zkontrolujte listy vrtulí, jestli nejsou poškozeny, případně je vyměňte. 


