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SKY WARRIOR K70 od letitého špičkového výrobce dronů je vybavena HD kamerou se 
záznamem na SD kartu a možností naklápění úhlu kamery při natáčení, nebo focení 
pomocí tlačítka na ovladači. Kvalitní ovladač s LCD displejem umožňuje zvolit několik 
úrovní létání jak pro začínajícího uživatele, tak pro zkušeného pilota. Supervýkonné motory a 
nejmodernější elektronika s šestiosým gyroskopem dělá ze Sky Warriora učiněného ďábla 
oblohy.  

Uživatelská příručka 

Kai Deng K70 Sky Warrior 
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Nosnost 150g nemá v této kategorii dronů konkurenci, stejně jako možnost výměny 
stávající kamery za kameru GO-PRO, nebo jejích klonů. Funkce kompasu s návratovým 
módem, Vám může pomoc s návratem dronu na jeho startovací pozici při krizových situacích. 
Další z báječných funkcí je fixace výšky, bez předchozí kalibrace před každým letem. 
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. Ochrana proti rušení umožňuje ovládání více dronů najednou. 

 

Vlastnosti: 

Rozměry: 55,7 x 53, 8 x 17,5 cm 
• Délka vrtule: 205mm 
• Baterie: 7.4V 1800mAh LiPo 
• Vysílačka: 4CH 2.4GHz na 4 x AA baterie  
• Doba nabíjení: 200 min 
• Doba letu: 10 -12 min 
• Dosah vysílačky: 300 m 
• HD kamera s elektronickým řízeným naklápěním 
• Atraktivní vzhled 
• Nárazuvzdorný design 6-osý stabilizační systém (gyroskop) 
• 3D manévry 
• Snadné použití 
• Hmotnost: cca 500 g 

 

Obsah balení  

Dron Sky Warrior 
Vysílačka 2,4GHz 
Baterie do dronu 7,4V 1800 mAh 
SD karta a čtečka karet 
Náhradní sada vrtulí 
Nabíječka do sítě s balancérem pro nabíjení baterie dronu 
Návod k použití 
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Popis částí rc-modelu  

 

 

1. LED light- LED kontrolka 
2. Blade- listy vrtule 
3. Landing gear-přistávací nohy 
4. Camera- kamera 
5. Motor-motor 
6. Protect shield- ochranný rám 
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1. tlačítko návrat domů 

2. krátké stisknutí pro fotografování, dlouhé stisknutí pro záznam videa, dron blikne jednou 
při pořízení fotografie, třikrát při záznamu videa a dvakrát při ukládání záznamu 

3. pohyb čočkou kamery na těle rc-modelu směrem nahoru a dolů 

4. levá ovládací páka 

5. citlivé nastavení otáčení vlevo a vpravo 

6. kontrolka pro zapnutí a vypnutí 

7. CF režim 

8.3D otočka 

8. vypínač 

10. citlivé nastavení klonění vlevo a vpravo, zatažení ovládací páky směrem doprava před 
zapnutím rc-modelu, vydá dálkové ovládání zvukový signál oznamující zapnutí   

11. citlivé nastavení klopení vpřed a vzad 

12. pravá ovládací páka 

13. tlačítko návratu, podržení po dobu 3 sekund pro deaktivaci funkce 

14. ovládání rychlosti, jedno pípnutí pro nízkou rychlost a dvě pípnutí pro vysokou rychlost, 
tři pípnutí pro maximální rychlost rc-modelu 

Parametry rc-modelu  

 

 

LWH- rozměry 
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Weight- hmotnost 

Aprx 580 g (basic version)- hmotnost přibližně 580 g v základní verzi 

Max flight time- maximální doba letu 8 minut 

Operating temperature range- rozmezí doporučených provozních teplot 

Lens angle control range- úhel pohybu čočky kamery je 9O stupňů 

SD card types- druhy paměťových karet 

Battery capacity- kapacita baterie 

Remote controller- dálkové ovládání 

 

Parametry dálkového ovládání rc-modelu  

 

 

LWH- rozměry 

Weight- hmotnost 233 g bez baterii 

Operating temperature range-rozsah provozních teplot 

Battery- baterie 4 x 1.5 V AA 
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Příprava letu rc-modelu  

1. Použijte šroubovák k uvolnění šroubu krytu baterie na spodní části těla rc-modelu 
otáčením proti směru hodinových ručiček obr.1 

2. Vyjměte kryt baterie obr.2 
3. Připojte koncovku baterie k tělu rc-modelu pomocí přípojného kabelu obr.3   

 

4. Vložte baterii do prostoru pro baterii obr.4 
5. Zakryjte prostor pro baterie pomocí krytu baterie a uzamkněte baterii obr.5 
6. Pomocí šroubováku utáhněte šroub ve směru hodinových ručiček obr.6 

 

Osazení přistávacích nohou rc-modelu  

 

1. Vložte přistávací nohu do otvoru na spodní straně rc-modelu  
2. Pomocí šroubu a šroubováku ji upevněte otáčením ve směru hodinových ručiček 
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Demontáž přistávacích nohou rc-modelu  

1. Pomocí šroubováku uvolněte šroub otáčením proti směru hodinových ručiček 
2. Vyjměte přistávací nohu z otvoru 

Instalace kamery 

 

Camera instalation- instalace kamery 

1. Insert the SD card to camera- vložte paměťovou kartu do těla kamery 
2. Use screwdriver to tighten the camera in clockwise direction as figure (1) 

show – pomocí šroubováku otáčením ve směru hodinových ručiček upevněte kameru 
k tělu rc-modelu  

Camera ( disassembly)- demontáž kamery 

 

1. Use screwdriver to loose the camera in anti-clockwise direction - Pomocí 
šroubováku uvolněte kameru otáčením šroubováku proti směru hodinových ručiček  

2. Take out the camera- vyjměte kameru 

Note: Please make sure the drone is of while mount / dismount the camera. 
Upozornění, ujistěte se, že je rc-model dronu v průběhu montáže, nebo demontáže vypnutý 
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Instalace listů vrtule 

 

 

 

1. Vložte list vrtule na osu motoru 
2. Vložte ochranný obal osy na osu motoru, ujistěte se, že je správně osazen 
3. Umístěte kovovou krytku osy na osu motoru a utáhněte ji proti směru hodinových 

ručiček 
4. Nasaďte krytku vrtule 

 

Demontáž listů vrtule 

 

 

1. Odejměte krytku vrtule 
2. Uvolněte kovovou krytku osy na ose motoru pomocí otáčení ve směru hodinových 

ručiček 
3. Vyjměte kovovou krytku osy 
4. Vytáhněte vrtuli z osy motoru 

 

 



 

9 
rcvelkosklad.cz 

  
 
 

 

 

 

See diagram below- znázorněno schématem 

Důležité: ujistěte se, že je správná vrtule instalována na správnou osu motoru, 
vrtule jsou označeny znakem A, nebo B motoru, na který mají být instalovány.  

 

Instalace ochranného rámu vrtule 

 

 

1. Vložte ochranný rám do montážního otvoru 
2. Pomocí šroubováku jej upevněte pohybem ve směru hodinových ručiček 
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Demontáž ochranného rámu vrtule 

 

 

1. Pomocí šroubováku uvolněte šroub na rameně otáčením proti směru hodinových 
ručiček 

2. Vyjměte ochranný rám z montážního otvoru 

 

Instalace motoru rc-modelu 

 

 

1. Vložte motor do prostoru motoru na rameně rc-modelu a utáhněte šroub otáčením ve 
směru hodinových ručiček. 

2. Zapojte motor do zásuvky pomocí přípojného kabelu 
3. Uzavřete prostor motoru pomocí víka a šroubovákem utáhněte šroub ve směru 

hodinových ručiček 
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Demontáž motoru rc-modelu 

 

 

1. Pomocí šroubováku uvolněte šroub otáčením proti směru hodinových ručiček 
2. Odpojte motor ze zásuvky na rameni rc-modelu 
3. Pomocí šroubováku uvolněte motor otáčením proti směru hodinových ručiček 

 

Nabíjení baterie rc-modelu 

Připojte nabíječku k adaptéru a poté připojte baterii pomocí přípojné svorky. Vložte nabíječku 
do zásuvky. V průběhu nabíjení svítí červená kontrolka signalizující nabíjení. Po ukončení 
nabíjení na plnou kapacitu svítí zelená kontrolka označující plné nabití baterie. 

 

 

1. Cut off the power before you pull out the battery. Před odpojením baterie je 
nutné nejprve vyjmout nabíječku ze zásuvky 

2. Be cautious about the polarity when connecting the battery and adaptor, 
reverse is pohibited. Dbejte na správnou polaritu. 

Rc-model je vybaven funkcí varování nízkého stavu baterie, aby nedošlo k situaci, že ztratí 
v důsledku toho, že nebude ovladatelný a nebude vydávat rádiový signál. Výstražné blikání 
led světel oznamuje nízký stav baterie rc-modelu. Tato funkce umožní bezpečný návrat rc-
modelu a baterie se může dobít, nebo vyměnit za novou plně nabitou.   
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Příprava dálkového ovládání 

 
1. Vyjměte kryt baterie na zadní části dálkového ovládání a uvolněte šroub pomocí 
šroubováku. 

2. Vložte 4 x 1.5 V AA baterii a následně uzavřete prostor baterii pomocí krytu 

 

Instalace softwaru 
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Pro snadnou instalaci softwaru nutného k ovládání rc-modelu je nutné stáhnout příslušnou 
verzi softwaru vhodného pro Váš chytrý telefon. K snadné instalaci slouží QR kód, který je 
možné pomocí telefonu načíst a tím zahájit instalaci softwaru. 

Instrukce k připojení: 

1. Zapněte rc-model dronu, po zapnutí rc-modelu pomalu bliká kontrolka aktivace FPV, 
živého přenosu obrazu, která signalizuje propojení dronu s mobilním telefonem 

2. V telefonu otevřete složku nastavení Settings, zapněte WIFI signál a vyhledejte 
zařízení KD-70 ze seznamu nalezených zařízení ve WIFI síti a připojte chytrý telefon 
k rc-modelu 

3. Otevřete složku aplikace Pantonma APP a stistněte ikonu My drone- můj dron. 
4. Poté kontrolka na těle rc-modelu začne svítit, co znamená, že signál byl navázán. 
5. Chytrý telefon zobrazí živý přenos obrazu. Na displeji se také zobrazí síla signálu. 

 

Příprava chytrého telefonu 

 

 

1. Pomocí šroubováku uvolněte šrouby pohybem proti směru hodinových ručiček a 
následně upevněte klip pro uchycení chytrého telefonu 

2. Upevněte klip na zadní stranu dálkového ovládání a utáhněte šroub ve směru 
hodinových ručiček 
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5.8 G FPV živý přenos obrazu kamery 

 

 

1. Pomocí šroubováku uvolněte šrouby držáku pro upevnění zařízení otáčením proti 
směru hodinových ručiček 

2. Vložte držák a utáhněte šrouby ve směru hodinových ručiček 
3. Otevřete kryt a zapněte zařízení pro přenos živého obrazu 

5.8 G FPV displej pro živý přenos obrazu  

 

Antenna- anténa 

Liquid crystal display (LCD)- displej z tekutých krystalů 

Power switch-vypínač 
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Charge socket- zásuvka pro nabíjení 

Fixation kits- držáky pro upevnění 

 

5.8 G FPV Power switch- vypínač 

5.8 G FPV charging slot- slot pro nabíjení a vložení nabíjecího kabelu 

 

Nabíjení 5.8 G FPV monitoru 

 

Pomocí USB kabelu propojte zařízení pro přenos obrazu s počítačem a vložení USB kabelu do 
USB slotu počítače začněte nabíjet. 
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Nastavení frekvence a režimu přípravy letu 

 

 

1. Zapněte dálkové ovládání pomocí vypínače, kontrolka na těle dálkového ovládání 
začne blikat a signalizovat, že zařízení je zapnuto a poté dvakrát pípne. 
 

2. Pohněte levou ovládací pákou směrem vpřed a vzad do krajní polohy a dálkové 
ovládání reaguje dvojitým pípnutím, poté kontrolka signalizuje stabilním svícením, že 
rádiový signál mezi dálkovým ovládáním a rc-modelem byl správně navázán. Po 
navázání frekvence se rc-model dronu nachází ve stádiu připravenosti k letu, vydává 
krátký zvukový signál kontrolka na těle rc-modelu, reaguje jedním bliknutím. 
 
 

Ovládání rc-modelu 

Ascend/ Descend – stoupání a klesání 

Push up/ down left control stick, the quadrocopter ascends and descends- 
zatažením levé páky směrem dopředu, nebo dozadu, kvadrokoptéra stoupá, nebo klesá. 

Turn left / right – zabočení vlevo a vpravo 

Push left / right the left control stick, the quadrocopter turn left / right- zatažením 
levé ovládací páky směrem doleva, nebo doprava, kvadrokoptéra zabočí doleva, nebo 
doprava. 

Forward / Backward- pohyb vpřed a vzad 

Push up down the right control stick, the quadrocopter moves forward/ 
backward- pohybem pravá páky směrem vpřed, nebo vzad se kvadrokopéra pohybuje 
směrem vpřed, nebo vzad 
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Left / right side fly- klonění vlevo a vpravo 

Push left/ right the right control stick, the quadrocopter make left/right side fly 
zatažením pravé páky vlevo, nebo vpravo umožňuje klonění modelu vlevo a vpravo 

 

 

Forward / backward adjustment- citlivá úprava směrového pohybu vlevo a vpravo 
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If the quadrocoper keeps moving forward / backward without control, push the 
trimer down / up until it turns balanced- když se kvadrokoptéra při pohybu klopí vpřed, 
nebo vzad, upravte pohyb pomocí tlačítka pro citlivou úpravu pohybu a to pohybem vpřed, 
nebo vzad 

Left / right side fly adjustment- citlivá úprava klonění vlevo a vpravo 

When hovering, if the quadrocoper keeps left / right side fly without control, 
push the trimer left / right until it turns balanced- v případě, že se kvadrokoptéra 
naklání vlevo, vpravo, upravte její pohyb pomocí citlivého nastavení tak, aby byla při 
vznášení ve vzduchu v horizontální poloze a to pohybem tlačítka pro citlivou úpravu pohybu 
vlevo, nebo vpravo. 

Turn left / right adjustment- citlivá úprava zabočení vlevo a vpravo 

When hovering, if the quadrocoper keeps turn left, right fly without control, push 
the trimer right / left until it turns balanced.-  V případě, že se kvadrokoptéra 
vychyluje doleva, nebo doprava, upravte její pohyb pomocí citlivého nastavení vlevo, nebo 
vpravo tak, aby byla v rovnovážné horizontální pozici. 

 

Automatické vznášení rc-modelu 

 

 

Pohněte kniplem směrem vpřed a uvolněte ho, rc-model kvadrokoptéry drží stabilní polohu 
ve vzduchu bez toho, aby byl dálkovým ovladačem ovládán. Pro úpravu výšky pohněte znovu 
kniplem směrem vzad, pro klesání rc-modelu. 
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3D otočka 

 

Vystoupejte s rc-modelem do výšky minimálně 2 metry a zmáčkněte tlačítko pro otočku 3D 
flip. Dálkové ovládání reaguje dvojitým pípnutím a zvuk dálkového ovládání je ukončen 
v případě, že je otočka rc-modelu dokončena. Pro otočku rc-modelu pohněte pravou pákou 
dálkového ovládání do libovolného směru pro otočku. 

Funkce otočky nefunguje v případě slabé baterie, nebo v případě připojení kamery na spodní 
část rc-modelu. 

Nastavení rychlosti 

Rc-model sky warrior umožňuje 3 stupně rychlosti rc-modelu. Nízká rychlost je vhodná pro 
začátečníky a vysoká rychlost pro pokročilé uživatele. Tovární nastavení je 35 procent 
kapacity motorů rc-modelu. Poté zmáčkněte tlačítko pro ovládání rychlosti a dálkové ovládání 
reaguje dvojitým pípnutím a je zvolena vysoká rychlost, která je 75 procent kapacity motorů. 

Po opětovném zmáčknutí tlačítka rychlost, dálkové ovládání reaguje trojitým pípnutím a 
kapacita rychlosti motorů je na 100 procent výkonu. Pro zpomalení opětovně zmáčkněte 
tlačítko pro úpravu rychlosti pro snížení rychlosti o jeden stupeň, dálkové ovládání reaguje 
jedním pípnutím. 

Tlačítko návratu domů 
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Režim návratu domů provedete stisknutím tlačítka pro návrat domů. Rc-model se vrátí 
směrem k Vám do místa, které bylo před aktivací této funkce nastaveno jako výchozí. Pro 
ukončení režimu návratu domů znovu zmáčkněte tlačítko návratu domů, nebo pohněte 
pravou pákou. 

 

CF režim – nastavení návratu domů 

Po úspěšném párování rc-modelu a dálkového ovládání stiskněte tlačítko CF mode na 
dálkovém ovládání. Dálkové ovládání reaguje krátkým pípnutím a kontrolní světla na těle rc-
modelu začnout blikat, model je nastaven a je uložena výchozí poloha pro návrat domů. 

Pro ukončení režimu návratu domů znovu stiskněte tlačítko CF mode a dálkové ovládání 
reaguje krátkým pípnutím a světla na těle rc-modelu přestanou blikat a zůstanou svítit. 

 

Ovládání rc-modelu v CF režimu 

 

Při nastavení funkce pro návrat domů je nutné správně nastavit polohu rc-modelu a to jeho 
umístění do Vámi požadované orientace v horizontální poloze. Dbejte, aby při nastavení 
funkce přední část kvadroptéry směřovala rovnoběžně k uživateli. Poté pohněte levou a 
pravou páku směrem do levého dolního rohu po dobu dvou sekund k uložení výchozí pozice 
rc-modelu. V průběhu nastavení polohy blikají kontrolní světla na těle rc-modelu a změní se 
z pomalu blikajících na rychle blikající po dobu 2 sekund. To signalizuje, že výchozí poloha rc-
modelu pro návrat domů byla úspěšně uložena a je možné funkci pro návrat domů použít. 
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V případě, že nedojde ke správnému nasměrování rc-modelu v průběhu nastavení funkce 
návrat domů, opakujte nastavení tak, aby rc-model vracel do polohy a rovnoběžně přední 
části směřoval k Vám. 

 

Pro správné ovládání CF režimu návratu domů je nutné správná orientace rc-modelu ve 
výchozí poloze tak, aby rc-model při návratu rovnoběžně a čelem směřoval k uživateli.  

V případě odchylky, opakujte nastavení funkce. 

Volitelné příslušenství 
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Volitelné druhy kamer: 

200 W kamera, rozlišení fotografii a videa 1280 x 720 

500 W kamera, rozlišení fotografii a videa 1980 x 1080 

FPV WIFI – 0.3 MP rozlišení fotografii a videa 640 x 480 

FPV WIFI – 2 MP rozlišení fotografii a videa 1280 x 720 

FPV 5.8 G WIFI – 2 MP rozlišení fotografii a videa 1280 x 720 

 

Seznam dílů a příslušenství rc-modelu  

 

Main body- tělo rc-modelu 

Base body- spodní část těla rc-modelu 

Blade- vrtule 

Landing gear- přistávací nohy 

Mobile fixed clip- klip na uchycení chytrého telefonu 

Protect shield (black)- ochranný rám černý 

Charger- nabíječka 

Battery- baterie 
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Card reader- čtečka paměťových karet 

SD card- SD pamaťová karta 

Long tube frame- dlouhý trubicový rám 

Short tube frame-krátký trubicový rám 

Gear accesory- převod točivého momentu 

Switch- vypínač 

Motor- motor 

Blade cover- kryt vrtule 

Remote controller- dálkové ovládání 
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QR code for google play- QR kód pro telefony s google play 

QR code for IOS- QR kód pro telefony se systémem IOS 

QR code for 360- QR kód pro systém 360 

Available at google play- dostupné v google play obchodě 

Applicable to the android system capacitive touch screen mobile phone- vhodné 
pro dotykové obrazovky mobilních telefonů se systémem android 

Available on the App store- dostupné v App obchodě 

 

Odstraňování závad 

Kontrolky na těle rc-modelu blikají, ale není možné rc-model ovládat: 

- Frekvence rádiového spojení rc-modelu a dálkového ovládání nefunguje: opakujte 
párování rc-modelu a dálkového ovládání 

- Baterie rc-modelu jsou vybity: dobijte baterie 
-  

Vrtule rc-modelu se otáčejí, ale model nemůže vzlétnout: 

- baterie je vybitá, dobijte baterii 

- vrtule jsou poškozeny: vyměňte listy vrtule 
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Rc-model ve vzduchu vibruje a jeho pohyb není rovnoměrný: 

- vrtule jsou poškozeny: vyměňte listy vrtule 
- motor nefunguje správně: vyměňte motor 

Upravili jste pohyb rc-modelu pomocí citlivého nastavení pohybu, ale rc-model 
není v rovnovážné poloze v průběhu letu: 

- vrtule jsou poškozeny: vyměňte listy vrtule 
- motor nefunguje správně: vyměňte motor 

Rc-model nereaguje na dálkové ovládání po nárazu: 

- senzor udržování rovnováhy je po nárazu dezorientován: položte rc-model na rovný 
podklad po dobu 5-10 sekund 
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