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RC model kvadrokoptéry dron Sky King je menší bratříček známého velkého Dronu 

Patriota. Tento dron Sky king je usazen ve vysoce odolném ochranném rámu z 

tvrzeného pěnového EPO.  

Uživatelská příručka 

     Létající UFO Sky King kvadrokoptéra s kamerou RTF 
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Model je vybaven kamerou, LED světly a i když patří rozměrově stále mezi větší 

modely 32.5 x 32.5 cm jeho ovládání je velmi jednoduché a vhodné pro každého. 

Vybaven šestiosým gyroskopem  je schopen akrobatických 360° přemetů jedním 

tlačítkem. Díky frekvenci 2.4 GHz, která zaručuje dosah signálu okolo 100 metrů, s 

ním lze létat venku (zvládá i mírný vítr). 

 

Jedná se o čtyřkanálový model, je možno s ním tedy létat nejen dopředu, dozadu a 

do stran ale také do boku. Vrtule jsou vyrobeny z pružného odolného plastu. 

Výhodou při ovládání je přepínání módu výkonu na 30, 60 a 100 %. Pro začátek 

postačí využívat 30 % výkonu. Při plném výkonu 100 % je možné provádět  různé 

akrobatické kousky jako např. přemet ve vzduchu (o 360°). Baterie kvadrokoptéry se 

nabíjí přes síťový adaptér. 

 

Tato kvadrokoptéra je také vybavena kvalitní rychlou kamerou (30 snímků za 

sekundu při rozlišení 300 000 pixelů), která se spouští přes tlačítko na dálkovém 

ovládání. Model je pro snadnou orientaci osvětlen LED diodami. Video se ukládá na 

paměťovou kartu (součástí balení) v kameře. Tu je poté možné jednoduše vyjmout a 

vložit do USB čtečky karet (rovněž součástí balení) a tu připojit k PC či notebooku a 

na video se podívat. Balení obsahuje vše potřebné pro provoz, stačí zapojit a létat. 

 

Zábava pro celou rodinu je tady, zvěčněte si svá oblíbená místa, natočte své přátele 

například při sportu nebo zábavě  a to vše z ptačí perspektivy!  K tomuto stroji je též 

možné dokoupit náhradní baterii a létat tedy s kvadrokoptérou o mnoho déle. 
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Technické parametry   

Rozměry modelu: 325 mm x 325 mm x 65 mm 

Průměr rotorů: 135 mm 

Počet kanálů: 4.5 

Doba letu: 6 až 12 minut 

Doba nabíjení: 60-70 minut 

Hmotnost: 882 g 

Baterie modelu: Li-Po 3.7V, 600mAh 

Kamera: rozlišení 640 x 480 VGA, 30 snímků za sekundu 

 

Obsah balení   

RC UFO Sky king (s videokamerou) 

1 GB SD karta pro videonahrávky 

USB Čtečka SD karty 

Baterie pro model 3.7V 600mAh 

USB nabíjecí kabel  

Vysílačka/ovladač na 6ks 1.5V AA baterií (nejsou součástí balení) 

 

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!  
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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. 
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• 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. 

• 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 LiPo baterie. Při použití 

nesprávných nabíječek 

Neneseme žádnou odpovědnost. Obrovská hustota energie může lithium-

polymerové články vznítit. 
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• 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. 

 

Všeobecné 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 osobám 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 způsobit 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, 
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nebo poškodit majetek. V případě, že došlo k deformaci baterie, jejího nafouknutí, 

nebo výtoku elektrolytické tekutiny z baterie, okamžitě ukončete její používání. 

Vždy baterii skladujte při pokojové 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 okamžitě odpojili po úplném dobití baterie. 

Neodstraňujte, 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. 

V případě, že je Lithium-Polymerová baterie vybitá pod kapacitu 6,4 V, rc-model 

viditelně reaguje nedostatečně na ovládání a okamžitě s ním přistaňte a dobijte 

baterii.  
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Bezpečnostní upozornění 

 
Mini rc-model kvadrokoptéry není hračka. Používejte model 
mimo skupiny lidí, nebo mimo blízkosti předmětů, které by 
mohli být poškozeny v důsledku nedostatku kontroly nad rc-
modelem. Model je vhodný na používání jak uvnitř budov, 
tak také venku. Vždy dodržujte dostatečný odstup rc-modelu 
od lidí, nebo zvířat.  

 

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. 

Rc-model je vyroben z mnoha plastových dílů, které jsou 

náchylné k poškození v důsledku vysoké, nebo nízké teploty. 

Vždy model skladujte na suchém místě za pokojové teploty. 

Ni-Cd baterie představují v důsledku svého složení vysoké 

ohrožení životního prostředí.  

Výrobce a prodejce nejsou odpovědni za škody vzniklé nesprávným použitím baterii. 

Nikdy nepoužívejte jinou nabíječku, než tu, která je předepsaná výrobcem rc-modelu.  

Nepoškozujte baterie nárazem, nesprávnou polaritou, vhozením do ohně, nebo 

vystavováním baterii vysoké teplotě. Udržujte baterie mimo kovové předměty a části, 

aby nedošlo ke zkratu, výbuchu, nebo vzniku požáru.  

Okamžitě ukončete nabíjení baterie v případě, že má vysokou teplotu, protože by 

mohlo dojít k explozi, nebo deformaci baterie. Nevyhazujte baterie do běžného 

odpadu, ale pouze do sběrných nádob, které jsou k likvidaci baterii tohoto typu 

určeny. 
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Použití rc-modelu je vhodné od 14 let. Při prvním použití 

doporučujeme dohled zkušené osoby, která má 

s ovládáním rc-modelů zkušenosti. 

 

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. Při nabíjení baterii 

se ujistěte, že máte nabíjecí Ni-CD, nebo Ni-MH baterie.   

 

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. 

 

Ni-Cd baterie představují v důsledku svého složení vysoké ohrožení 

životního prostředí. Výrobce a prodejce nejsou odpovědni za škody 

vzniklé nesprávným použitím baterii. Nikdy nepoužívejte jinou 

nabíječku, než tu, která je předepsaná výrobcem rc-modelu.  

 

 



 

10 
rcvelkosklad.cz 

  
 
 

 

Nepoškozujte baterie nárazem, nesprávnou polaritou, vhozením do ohně, nebo 

vystavováním baterii vysoké teplotě. Udržujte baterie mimo kovové předměty a části, 

aby nedošlo ke zkratu, výbuchu, nebo vzniku požáru. Okamžitě ukončete nabíjení 

baterie v případě, že má vysokou teplotu, protože by mohlo dojít k explozi, nebo 

deformaci baterie.  

Nevyhazujte baterie do běžného odpadu, ale pouze do sběrných nádob, které jsou 

k likvidaci baterii tohoto typu určeny. 

 

Rc-model je vyroben z mnoha plastových dílů, které jsou 

náchylné k poškození v důsledku vysoké, nebo nízké teploty. 

Vždy model skladujte na suchém místě za pokojové teploty. 

 

Použití rc-modelu je vhodné od 15 let. Při prvním použití 

doporučujeme dohled zkušené osoby, která má s ovládáním 

rc-modelů zkušenosti. 

 

 

Standartní příslušenství 
 

  USB kabel nabíjecí kabel 
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Popis částí rc-modelu 
 

 

Shell- ochranný plášť 

Holder- držák 

Styrofoam shell- ochranný plášť z měkké pěny 

Receiver board- deska přijímače 

Blade B- list vrtule B 

Blade A- list vrtule A 
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Carbon fiber- rameno z uhlíkových vláken 

Motor blok- blok motoru 

 

Popis dálkového ovládání rc-modelu 
 

 

Throttle trim- knipl, levá ovládací páka pro stoupání a klesání 

Throttle Left, right rotation trim- citlivé nastavení pohybu vlevo a vpravo 

Left, Right rotation trim- otáčení vlevo a vpravo 

Power switch- vypínač pro zapnutí a vypnutí 

Single eversion- jedna otočka o 360 stupňů 

Speed slow 30 %, quick 60 %, 100 %, 360 unlimited eversion- nastavení 

rychlosti: nízká, střední a maximální, otáčení o 360 stupňů 
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Pitch forward / reverse trim- citlivé nastavení klopení vpřed a vzad 

Directional control stick forward/ reverse/left/right- pravá ovládací páka pro 

směrový pohyb vpřed, vzad, vlevo a vpravo 

Left/right roll trim- citlivé nastavení směrového pohybu vlevo a vpravo 

 

Vložení baterii do dálkového ovládání  
 

 

Figure first battery cover is open- pomocí šroubováku uvolněte šrouby krytu 

baterii na zadní straně dálkového ovládání 

Battery lid- kryt baterie 

Please use 6 AA sized batteries, installed based on polarity indicated case. 

Do not mix batteries of different chemistry/specification-  vložte 6 AA baterii 

a dbejte na správnou polaritu. Nekombinujte baterie různého stupně nabití a různé 

konstrukce 
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Nabíjení baterie rc-modelu  
 

 

USB- USB nabíjecí koncovka 

Polymer battery 3.7 V 600 mAh- lithium- polymerová baterie 

1. Pro nabíjení používejte zásadně originální nabíječku dodávanou s rc-modelem 

2. Před nabíjením se ujistěte, že je rc-model vypnutý a odpojte baterii ze svorky 

uvnitř těla rc-modelu. 

3. Baterii dobíjejte zásadně po dohledem dospělé osoby a po ukončení nabíjení 

odpojte nabíječku z elektrické sítě. 

 

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

kontrolka, která potvrzuje, že baterie byla plně nabita. 

Input: napětí při vstupu 110-240 V 

Kapacita baterie: 600 mAh 

Rozsah voltů: 4.25 až 0.3 V 
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Battery type: typ baterie 

Carbon-Zins (non rechargable )- baterie na uhlíkovo -zinkové bázi 

Aircraft flight time- doba letu 6-8 minut 

Transmission operation time- doba provozu dálkového ovládání je 18 hodin 

Non rechargable- baterie není možné nabíjet 

Charge time- doba nabíjení 60-70 minut 

 

Příprava a ukončení letu   
 

 

Položte rc-model na rovnou plochu a připojte baterii ke svorce dle obrázku. Správné 

připojení signalizuje blikající kontrolka na těle rc-modelu. Po zapojení nehýbejte s rc-
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modelem, aby bylo možné provést navázání frekvence mezi rc-modelem a dálkovým 

ovládáním a bylo možné nastavit polohu barometrem. 

 

Zatáhněte knipl (levou ovládací páku) směrem dolů do krajní polohy, jak je 

znázorněné na obrázku. Zapněte dálkové ovládání pomocí vypínače do polohy ON- 

zapnuto. 

 

Po ukončení letu vypněte rc-model pomocí vypínače do polohy OFF- vypnuto. 

Odpojte baterii od těla rc-modelu rozpojením svorky, aby nedocházelo k vybíjení 

baterie a potenciálnímu nebezpečí vzniku požáru.  
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Po ukončení provozu vypněte dálkové ovládání pomocí vypínače do polohy OFF- 

vypnuto. V případě, že nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte 

baterie, aby nedošlo k poškození dálkového ovládání vlivem výtoku elektrolytické 

tekutiny z baterii. 

 

Ovládání rc-modelu   
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Aileron- směrová křidélka, pohyb doleva, nebo doprava ovládáte pomocí pravé 

směrové ovládací páky a to posunem doleva, nebo doprava. 

Elevator- směrový pohyb směrem vpřed, nebo vzad posunem pravé páky směrem 

vpřed, nebo vzad 

Move left/ right- pohyb doleva/doprava 

Fly forward/ backward- pohyb vpřed a vzad 

Ascend- stoupání, pohyb levé ovládací páky směrem vpřed 

Descend- klesání, pohyb levé ovládací páky směrem vzad 

Turn left- otáčení směrem doleva, pohybem levé ovládací páky doleva 

Turn right- otáčení směrem doprava, pohybem levé ovládací páky doprava 

 

Doporučení pro začátečníky   
 

 

1. Před začátkem letu zkontrolujte dotažení všech šroubů. 

2. Zkontrolujte, jestli je baterie rc-modelu a dálkového ovládání plně nabitá 
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Tréning ovládání kniplu: nacvičte si plynulé stoupání a klesání rc-modelu. Citlivým 

pohyb zatáhněte levou páku směrem vpřed, model stoupá a pomalu uvolněte páku a 

model klesá. Trénujte do doby, než je pohyb nahoru a dolů plynulý a přistání hladké. 

 

Tréning směrového pohybu: pomocí směrové páky si nacvičte směrový pohyb do 

všech směrů, pohyb vpřed, vzad, doleva a doprava. Po pohybu do určitého směru se 

vraťte do původní pozice rc-modelu, ze které se rc-model pohyboval. Opakujte do 

doby, než jste si v ovládání jistí a pohyb je plynulý. 
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Tréning otáčení:  

1. Pomalým pohybem levou ovládací pákou regulujete otáčení doleva, nebo 

doprava. 

2. Při otáčení sledujte polohu nosu (přední část rc-modelu) a pohybem páky 

otáčejte rc-model doleva, nebo doprava. Po otáčení se vraťte do původní 

pozice. 

 

Po zvládnutí základních letových manévrů je nutné si nacvičit přesnost ovládání rc-

modelu. Pro zvýšení přesnosti směrového pohybu si nakreslete na zem kruh, ve 

kterém se s rc-modelem pohybujte. Následně můžete kruh zmenšovat, aby se Vaše 

přesnost ovládání zvýšila. 

Citlivé nastavení směrového pohybu 

 
1. V případě, že se po vzlétnutí rc-modelu nos modelu otáčí směrem doprava, 

nebo doleva, bez toho, aby byl model do těchto směrů ovládán, je nutné 

upravit směrový pohyb tak, aby bylo otáčení zabráněno. 

V případě otáčení doleva, upravte směrový pohyb doprava. V případě otáčení 

doprava, upravte směrový pohyb doleva. 

2. V případě, že se po vzlétnutí rc-modelu nos modelu klopí směrem vpřed, 

upravte směrový pohyb pomocí směrového nastavení směrem vzad do doby, 

než se nachází v rovnovážné poloze. V případě, že se po vzlétnutí rc-modelu 

nos modelu klopí směrem vzad, upravte směrový pohyb směrem vpřed. 
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Left- vlevo 

Right- vpravo 
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After- po 

Before- vpřed 

Forward- pohyb směrem vpřed 

Backward- pohyb směrem vzad 

3. V případě, že se po vzlétnutí rc-modelu nos modelu kloní doleva, upravte 

směrový pohyb pomocí směrového nastavení směrem doprava do doby, než 

se nachází v rovnovážné poloze. V případě, že se po vzlétnutí rc-modelu nos 

modelu kloní doprava, upravte směrový pohyb směrem doleva. 
 

 

Rc-model je konstruován tak, aby jeho pohyb ve vzduchu byl stabilní a umožňoval 

mu složitější letové manévry, jako jsou otočky ve vzduchu v libovolném směru. Pro 

akrobatické prvky jako je otočka o 360 stupňů je nutné zvládnout základní ovládací 

manévry, jako je stoupání, klesání a směrový pohyb. 

Pro otočku ve vzduchu je nutné vystoupat s rc-modelem minimálně do výšky 3 metrů 

a následně stiskněte tlačítko pro otočku a pohněte pravou směrovou pákou 

v libovolném směru pro provedení otočky.  

Doporučujeme provádět otočku s plně nabitou baterii, aby byla otočka plynulá. 

Otočka ve vzduchu je letový manévr, který kde je nutné mít rc-model po celou dobu 
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otáčení pod vizuální kontrolou, proto nedoporučujeme otočku provádět ve vyšší 

výšce, než je 10 metrů. 

Odstraňování závad 

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-modelu 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 vyměňte za plně nabitou baterii. 

Hlavní rotor rc-modelu se dál po přistání otáčí. 

Citlivé nastavení polohy a pohybu rc-modelu bylo nechtěně během letu změněno. 

Zkontrolujte citlivé nastavení modelu, dle ukazatelů displeje na dálkovém ovládání. 

Hlavní rotor rc-modelu se otáčí, ale model nemůže vzlétnout. 

Došlo k poškození, nebo deformaci listů vrtule, nebo je baterie vybitá. Vyměňte listy 

vrtule, nebo dobijte baterii. 
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Rc-model se ve vzduchu pohybuje nestandartním způsobem a dochází 

k vibracím. 

Rotor rc-modelu je zdeformovaný. Vyměňte 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. Vyměňte rotor, nebo vyměňte 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. Vyměňte motor, nebo 

utáhněte rozvody. 

Popis konstrukce rc-modelu 
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1. Plášť z měkké pěny 

2. Deska přijímače 

3. Ochranný rám 

4. Baterie 

5. List vrtule A 

6. List vrtule B 

7. Blok motoru 

8. Trubice 

9. Motor 

10. Kryt motoru 

11. Rám z uhlíkového vlákna 

12.  Převody motoru 

13. Měděný převod 

14. Set měděných součástek 

15. LED světlo 

16. Držák 

17. Plášť 
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Popis a použití kamery rc-modelu 

Před použitím kamery je nutné ji zapnout pomocí tlačítka pro aktivaci kamery na levé 

horní straně dálkového ovládání. Obrázek 3. 

 

Po zapnutí kamery je kamera připravena k použití a na její spodní straně svítí zelená 

kontrolka. Po aktivaci video záznamu bliká kontrolka červeně. Obrázek 4. 

 

Kontrolka na spodní straně kamery bliká střídavě červeně a zeleně v případě, že je 

paměťová karta plná. Je nutné vyjmout z těla kamery paměťovou kartu a odstranit 

uložený záznam. Pro vyjmutí SD paměťové karty zatlačte na paměťovou kartu a 

pružina vysune paměťovou kartu směrem ven. 
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Záznam paměťové karty zobrazíte pomocí čtečky a po vložení čtečky a připojení 

k počítači se zobrazí soubor DCIM, který obsahuje záznam z kamery rc-modelu. 

Přehrávání videozáznamu je možné pomocí různých druhů softwaru, například 

doporučujeme přehrávání pomocí programu Quicktime. 

 

Insert MicroSD card with contact facing down- vložte paměťovou kartu do 

kamery tak, aby její kontaktu směřovali směrem dolů.  

V případě komplikací s přehráváním záznamu pomocí programu Quicktime, použijte 

jiný program pro přehrávání. Vhodný program pro přehrávání .AVI video souborů 

můžete dohledat pomocí internetu.  

Paměťová karta musí být ke kameře upevněna pomocí měděných částí. Obrázek 5. 

Po přehrání video souborů je nutné je zkopírovat na jiné paměťové médium a 

odstranit původní video záznam, aby bylo možné paměťovou kartu použít k dalšímu 

videozáznamu. 

 Card reader- čtečka karet 

1 GB SD card- paměťová karta 
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