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Sky Nighthawk pro noční létání s WIFI kamerou - barometrem s možností 3D 

brýlí 

Uživatelská příručka 

Sky Nighthawk s WIFI HD kamerou 
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Dron Sky Nighthawk od  letitého špičkového výrobce dronů je zkonstruována pro létání i 

za zhoršené viditelnosti.  Díky speciální neónové barvě je vidět na násobně větší vzdálenost, 

než u jiných modelů. Líbivý moderní vzhled  připomínající trupem útočné drony, vyniká 

dobrou ovladatelností, tuhou konstrukcí a vynikajícími letovými vlastnostmi. Konstrukce RC 

modelu je velmi odolná vůči pádům a kolizím díky vysoké kvalitě použitých materiálů. 

Rotorové listy jsou tvrdé, ale přesto pružné, tím je riziko jejich prasknutí minimální. 

Jeho aerodynamický sportovní tvar se stal rychle jeden z nejoblíbenějších designů 

prodávaných dronů na trhu. RC Sky Nighthawk má 6-osý stabilizační systém (FSS), díky 

němuž je stroj hbitý a obratný, ale zároveň velmi stabilní při letu. Neobvyklá stabilita a 

snadné ovládání umožňuje bezproblémový provoz, který zvládnou i ti, kteří nikdy 

předním RC model dronu neřídili. Na vysílačce si můžete zvolit jeden ze tří režimů 

výkonu, podle zkušeností pilota a místa použití. 

Dále Je dron vybavena wifi HD kamerou  pro natáčení i focení, návratovým tlačítkem, 

možností fixací výšky pro snadné létání a kvalitním ovladačem na frekvenčním pásmu 2,4 

GHz. RC model dronu Sky Nighthawk je ideální volbou pro ty, kteří chtějí nahrávat video a 

pořizovat fotky z ptačí perspektivy s možností ukládání na SD kartu v kameře a online 

přenosem do telefonu, nebo tabletu za přijatelnou cenu. Navíc můžete jako u jediného dronu 

použít 3D brýle pro umocnění zážitku z létání. 

Výkonné LED diody nejen vypadají působivě, ale také umožňují létání ve tmě. RC model 

umí létat všech směrech a dokonce zvládne i opravdovou vzdušnou akrobacii včetně 

loopingu, spirály a otočky. Díky silným motorům a lehké konstrukci může létat uvnitř i venku 

a to i za silnějšího větru. Ochrana proti rušení umožňuje ovládání více dronů najednou. 

 

Specifikace produktu 

Rozměry: 34 x 34 x 9 cm 

• Délka vrtule: 150mm 

• Baterie: 3.7V 700mAh  

• Vysílačka: 4CH 2.4GHz na 4 x AA baterie 
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• Doba nabíjení: 60-80 min 

• Doba letu: cca 8 min 

• Dosah: 100 m 

• Atraktivní vzhled 

• Nárazuvzdorný design 6-osý stabilizační systém (gyroskop) 

• 3D manévry 

• Snadné použití 

• Hmotnost: 118g 

• možnost propojení s 3D brýlemi  

 

Obsah balení 

Dron Sky Nighthawk s WIFI  HD kamerou  a barometrem 

Ovladač na frekvenci 2,4 GHz 

Baterie: Li-ion 3.7V 700mAh 

USB kabel pro nabíjení modelu 

Sadu náhradních vrtulí 

Uživatelský manuál 

 

Všeobecná upozornění 

 
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.) 

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

• 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. 
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• 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. 

• 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 
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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 změňte 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.  

Rc-model dronu je vhodný pro osoby starší 14 let. Produkt obsahuje malé části a tak 

přestavují nebezpečí spolknutí. Chraňte před dětmi do 3 let. Rc-model používejte 

v dostatečné vzdálenosti od Vás a to minimálně 2 metry.  

Správně připravte model k použití a dodržujte upozornění uvedená v uživatelské příručce. 

Výrobce a ani distributor nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím 

výrobku.  

Dbejte, aby Vaše vlasy, ruce, nebo části oděvu nepřišli do kontaktu s mechanickými částmi. 

Rc-model nepoužívejte v blízkosti vodních ploch, nebo při síle větru nad 5 km/ hodině. Nikdy 

nenechávejte nabíjenou baterii bez dozoru a je nevyhnutné ji nabíjet pod stálým dohledem. 

V případě, že se chystáte rc-model čistit, ubezpečte se, že je baterie odpojena. V důsledku 

prevence zdravotních rizik a úrazů se vyhýbejte kontaktu antény s tváří, nebo očima. 
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Upozornění k bateriim 

 
Používejte baterie typu AA, nebo dobíjecí baterie typu AA. 

Vždy používejte pouze baterie stejné konstrukce a nemíchejte baterie s různou mírou nabití. 

Nezkratujte baterii a dodržujte správnou polaritu. 

U Lithium-Ionové baterie hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru. 

Nekombinujte alkalické a standartní baterie a vždy po použití baterie vyjměte. 

V případě, že rc-model delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z dálkového ovládání, aby 

nedošlo k výtoku elektrolytické tekutiny a poškození dálkového ovládání. 

V případě, že jsou baterie dálkového ovládání nedostatečně nabity, dochází ke zkrácení 

vzdálenosti ovládání modelu a hrozí ztráta kontroly nad modelem. 

Dbejte, aby nedošlo k mechanickému poškození rc-modelu pádem z vysoké výšky a tím 

ovlivnění jeho letových vlastností, nebo jeho poškození. 

 

K rc-modelu je standardně 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.  
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Popis dálkového ovládání 

 

 
 

 

Power light- kontrolka zapnutí dálkového ovládání 

Throttle stick (up/down,turn left/right)- levá ovládací páka, ovládání stoupání, klesání 
při pohybu páky směrem vpřed a vzad.Pohyb páky směrem doleva a doprava ovládá otočení 
vlevo, nebo vpravo. 

Left turn/ right turn trimming- citlivé nastavení otáčení doleva a doprava 

Power switch- vypínač 
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Speed setting 3 files- nastavení rychlosti 

Headless mode- tlačítko pro návrat domů 

Hold altitude start/stop- start, nebo stop 

Auto back fly- tlačítko pro automatický návrat 

360 flip- otočka o 360 stupňů 

Sideward fly trimming- citlivé nastavení klonění vlevo a vpravo 

Direction control stick( forward,backward,left, right)- pravá ovládací páka, směrový 
pohyb vpřed, vzad, doleva a doprava 

Forward/ Backward trimmming- citlivá úprava pohybu vpřed a vzad 

 

Vložení baterii do dálkového ovládání  

 

 
 

Slide the battery lid to open by following the arrow- otevřete kryt baterie posunem 

směrem dolů. Použijte 4 AA baterie a doržujte správnou polaritu. Nikdy nekombinujte 

baterie různého stavu nabití a různé konstrukce. V případě, že dálkové ovládání delší dobu 
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nepoužíváte, vyjměte baterie z dálkového ovládání. Ponechání baterii v dálkovém ovládání 

může způsobit výtok elektrolytické tekutiny a poškození dálkového ovládání. 

Instalace ochranného prstence 

 

 

Pomocí šroubováku pevně utáhněte šrouby, kterými je ochranný rám uchycen k 
tělu rc-modelu. 

Nabíjení baterie rc-modelu 

 

Před vyjmutím baterie z těla 

rc-modelu, vypněte model 

pomocí vypínače do polohy 

OFF- vypnuto. Nikdy baterii 

nenabíjejte krátce po skončení 

letu, baterie musí před 

nabíjením vychladnout.  

 

 

Vyjměte baterii ze šachty uvnitř těla rc-modelu a opatrně odpojte přípojné kabely. 
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Velice opatrně odpojte baterii od přípojného kabelu těla rc-modelu. 

Připojte baterii k nabíječce pomocí nabíjecího kabelu. V případě, že se baterie nabíjí, svítí 

červená kontrolka na nabíječce, která upozorňuje na nabíjení baterie. Kontrolka přestane 

svítit v případě, že je baterie plně nabitá. 
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Použití rc-modelu 

Rc-model doporučujeme používat ve slunečném, jasném počasí s minimální silou větru. 

Létání za nevhodnách povětrnostích podmínek může způsobit poškození rc-modelu a 

dálkového ovládání a take pozměnit jejich vlastnosti.  

Po připojení baterie položte rc-model dronu na rovný povrch, aby mohlo dojít k nastavení 

gyroskopu a výchozí polohy pro funkci návratu domů. Nastavení a uložení polohy trvá 5-7 

sekund.  

 

Pro zpárování rc-modelu a dálkového ovládání použijte levou ovládací páku. Zátáhněte pákou 

směrem nahoru a dolů, až dojde ke zprárování vysílače a přijímače.  

V průběhu nastavení svítí kontrolní světla v zadní části rc-modelu a přestanou svítit v 

momentě, kdy došlo k nastastavení komunikační frekvence. 
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Nastavení funkce návrat domů 

 

1. Zapněte rc-model pomocí vypínače do polohy ON- zapnuto. Kontrolky na těle rc-
modelu začnou blikat. 
 

2. Zapněte dálkové ovládání pomocí vypínače do polohy ON-zapnuto a kontrolka 
dálkového ovládání svítí. 

 

3. Zatáhněte levou ovládací pákou směrem vpřed do krajní polohy a následně vzad do 

krajní polohy. Dochází k párování dálkového ovládání a rc-modelu a kontrolka na 

dálkovém ovládání rychle bliká. 

4. Poté, co došlo k propojení rc-modelu a dálkového ovládání pomocí rádiové frekvence, 

kontrolky rc-modelu a dálkového ovládání přestanou blikat a rc-model je připraven ke 

startu. 
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Po nastavení polohy pro návrat domů je možné pomocí jednoho tlačítka, aktivovat funkci 

návratu domů, kdy se rc-model vrátí na místo, které bylo před jeho startem nastaveno jako 

výchozí pozice. 

Nastavení udržování letové výšky 

Press the hold altitude start / stop button to start the motors- podržením tlačítka na 

dálkovém ovládání nastartujete, zastavíte rc-model 

Automatické nastavení a udržení letové výšky je umožněno barometrem, kterým je rc-model 

vybaven. 
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Pomocí levé ovládací páky nastavte požadovanou letovou výšku rc-modelu a to pohybem 
vpřed, nebo vzad, kdy provádíte stoupání a klesání modelu. 

Následně uvolněte levou páku a rc-model se automaticky vznáší ve vzduchu. 

Pomocí levé ovládací páky a to pohybem vpřed, nebo vzad se vrátíte k manuálnímu řízení 
výšky.  

Po stisknutí tlačítka Altitude start / stop dojde k vypnutí motorů, kterým je létání rc-
modelu ukončeno. 

 

Ovládání rc-modelu 

e 

 
Ascend- stoupání rc-modelu provedete pohybem levé páky směrem vpřed 

Descend- klesání modelu provedete pohybem levé páky směrem vzad  
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Fly direction- směr letu rc-modelu ovládáte pomocí pravé páky 

Pohyb vpřed- pohybem pravé páky směrem vpřed 

Pohyb vzad- pohybem pravé páky směrem vzad 

Pohyb doleva- pohybem pravé páky směrem doleva 

Pohyb doprava- pohybem pravé páky směrem doprava 

Turn left / right – otáčení vlevo, pohybem levé páky směrem vlevo 

-                 - otáčení vpravo, pohybem levé páky směrem vpravo 

 

 

Citlivé nastavení pohybu rc-modelu 
 

Pro zjištění nastavení rc-modelu, je nutné se s ním vznést od země do malé výšky a 

pozorovat, jestli se pohybuje ve vzduchu ve stabilní poloze. V případě, že se klopí vpřed, 

vzad, kloní doleva, nebo doprava, upravte jeho polohu pomocí citlivého nastavení.  

 

Citlivou úpravu pohybu provedete tak, že rc-model položíte na rovnou plochu a 

zapnutím dálkového ovládání a rc-modelu provdete navázání rádiové 
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frekvence. V případě, že se rc-model za letu naklání na některou stranu, je 

nutné upravit jeho pohyb tak, aby byl ve vzduchu v rovnovážné poloze. 

Po stisknutí tlačítka pro citlivou úpravu směrového pohybu následně pohnete 

oběmi pákami do levého dolního rohu a v krajní poloze je podržíte po dobu 3 

sekund.  

Následně kontrolky přestanou blikat a začnou svítit. Citlivé nastavení bylo 

dokončeno. 

 

Návrat domů 

 
Headless mode- funkce návrat domů do místa, které bylo zvoleno jako výchozí 

Auto-back fly- automatický návrat 
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Stiskněte po dobu 3 sekund tlačítko pro nastavení rychlosti a uslyšíte třikrát zvukový signal. 

Vstoupíte do Headless mode- funkce návrat domů. Rc-model si zapamatuje tuto pozici 

modelu jako výchozí pro návrat domů. 

Směr osoby, která rc-model ovládá a směr rc-modelu se liší a jsou vzájemně v protisměru. 

Po stisknutí funkce Headless- návrat domů se rc-model automaticky vrací do výchozí 

pozice. Rc-model se k Vám přiblíží na krátkou vzdálenost a pak pomocí pravé ovládací páky, 

když ji zatáhnete směrem k sobě, rc-model se bude od Vás vzdalovat! 

 

Rc-model se k Vám přiblíží na krátkou vzdálenost a v případě, že chcete aby se od Vás 

vzdálil, siskněte tlačítko Headless pro návrat domů po dobu 3 sekund. Pak pomocí pravé 

ovládací páky, když ji zatáhnete směrem od sebe, rc-model se bude od Vás vzdalovat! 
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Zapnutí rc-modelu 

-  
- Připojte baterii k rc-modelu dronu 

- Položte model na rovnou podložku a zapněte dálkové ovládání a následně 

rc-model 

- Kontrolní světla na těle rc-modelu blikají a dochází k nastavení místa pro 

návrat domů 

- Po dokončení procesu a uložení výchozího místa do paměti, kontrolní LED 

světla zůstanou svítit a bylo take navázáno rádiové spojení mezi dálkovým 

ovladáním a rc-modelem. 

-  

V případě, že dokážete zvládnout základní prvky ovládání rc-modelu, je možné přejít k 

osvojení si akrobatických dovedností rc-modelu, kterým je 3D otočka o 360 stupňů kolem 

vlastní osy.  

Při provádění těchto akrobatických prvků mějte baterie rc-modelu a dálkového ovládání plně 

nabité. Buďte s rc-modelem v dostatečné letové výšce cca 4 metry a rychlost rc-modelu musí 

být nastavena na 100 výkonu motorů.  

Odstraňování závad 
 

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.  
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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. Vyměňte listy vrtule, 
nebo dobijte baterii.  

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 zvláštně pohybuje ve 

vzduchu při otáčení doleva, nebo doprava. Rotory vrtulí na zadní straně rc-modelu jsou 

poškozeny, nebo je poškozen rozvod vrtule.  
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