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Specifikace produktu: 
Rozměry: 630 x 630 x 160 mm 

Akumulátor Li-pol 1200 mAh 7.4V  
Doba letu: cca 6-8 minut 
Čas nabíjení: cca 90 min 

Dosah vysílače 2.4 GHz cca 150 metrů 
Kamera se záznamem na SD kartu 2.0 MPX 

 

               Uživatelská příručka 

                 Dron SKY VAMPIRE s HD kamerou 
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Všeobecná upozornění 
 
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. 

 

Baterie 
 

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. 
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Obsah balení 
 

- Kvadrokoptéra 
- 2.4 GHz dálkové ovládání 
- Nabíjecí kabel 
- 7.4 lithiová baterie 
- Náhradní listy vrtule  

 

 

Popis dálkového ovládání 

 

Power led- kontrolka zapnutí 

Throttle stick- leva ovládací páka 

Video (up) Photo (down) - záznam videa, vypínač v poloze nahoru, fotografování v 
poloze dolů 
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Direction trim- citlivé nastavení směru pohybu 

Power switch- vypínač 

Speed setting 3 files- nastavení rychlosti 

Smart fly, tech headless flight- funkce návrat domů 

Hold attitude mode- nastavení polohy 

Auto back beacon- zadní kontrolní osvětlení 

360 flip (press once) - pro otočku o 360 stupňů stiskněte jednou tlačítko 

Side trim- citlivé nastavení pohybu vlevo a vpravo 

Direction control stick- pravá ovládací páka 

Forward/ Backward trim- citlivá úprava pohybu vpřed a vzad 

 

 

Instalace chytrého telefonu na dálkové ovládání 

 

Phone fixture- držák chytrého telefonu na horní straně dálkového ovládání 
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Install your phone on the phone fixture as picture- uchyťte mobilní telefon do držáku 

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 nepoužíváte, 
vyjměte baterie z dálkového ovládání. Ponechání baterii v dálkovém ovládání může způsobit 
výtok elektrolytické tekutiny a poškození dálkového ovládání. 

Upevnění svorky 
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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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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. 

 

 

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. 

 

  

 

Po nastavení polohy pro návrat domů je možné 
pomocí jednoho tlačítka Auto-back beacon 
aktivovat fukci návratu domů, kdy se rc-model vrátí 
na místo, které bylo před jeho startem nastaveno 
jako výchozí pozice. 
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Cockpit rc-modelu se nachází na jeho přední části. 
V případě, že budete rc-model ovládat, jeho 
poloha a pozice se nastaví dle směřování přední 
části modelu. Funkce Smart fly- chytrý let 
umožňuje orientaci rc-modelu dle toho, jak jste k 
modelu orientován.  

 

 

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

Descend- klesání modelu provedete pohybem levé páky směrem vzad  

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 
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