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Hlavní funkce  
 

Dron je vybaven 6 - osým gyroskopem, který umožňuje zachovat maximální stabilitu 
během letu, což Vám účinně usnadní se s dronem naučit létat a zároveň Vám umožní si užít 
během letu i více zábavy. 

Barometrický výškoměr umožňuje udržovat konstantní výšku bez dodatečné kontroly. 
Stačí pustit páku plynu a dron bude udržovat nastavenou výšku letové hladiny a vy ovládáte 
pouze směr letu a natočení.  Funkce Headless zajišťuje snadný návrat modelu.  

Jednoduchý dizajn umožňuje snadnou výměnu náhradních dílů a zvýšenou odolnost vůči 
větru co umožňuje větší stabilitu modelu ve vzduchu. 

 

                 Uživatelská příručka 

                               Syma X54HC / X54HW 
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Všeobecné bezpečnostní upozornění 
 

1. Skladujte model a jeho součásti mimo dosah dětí, aby nedošlo k újmě na zdraví, 
nebo úrazu. 

2. Model s využitím 4 rotorů má vysoký výkon a proto provádějte první lety citlivým 
pohybem levé řídicí páky, abyste zabránili kolizi modelu, nebo vzniku škod. 

3. Po ukončení letu s modelem je nutné nejprve vypnout vysílač / dálkové ovládání / a 
až poté vypnout samotný model. 

4. Nikdy baterie nevystavujte prostředí s vysokými teplotami, aby nedošlo k výbuchu, 
nebo také místům, kde by baterie mohla přijít do kontaktu s elektrickým kabelem, 
nebezpečí zkratu. 

5. Vždy dbejte na dostatečnou vzdálenost od modelu a to minimálně 2-3 metry od Vás, 
nebo od ostatních osob, aby nedošlo k nárazu do hlavy, tváře, těla, nebo jiných osob 
v průběhu přistání. 

6. V případě, že je model řízen dítětem, je vždy nutný dohled dospělé osoby k zajištění 
bezpečnosti modelu a také ostatních osob. 

7. Nikdy nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k opakovanému nabíjení, dbejte na 
správnou polaritu a také se nedoporučuje kombinovat baterie s různým stupněm 
nabití. 

8. V případě, že model není používán, vypněte model a dálkové ovládání a také vyjměte 
baterie. 

9. Nabíječka, dálkové ovládání a model nesmí být za žádných okolností zkratován. 
 
 

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. 
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Obsah balení  

• RC dron Syma X54HCS, nebo X54HW 
• RC souprava 2.4GHz 4CH 
• Kryty vrtulí 
• Náhradní vrtule  
• USB nabíječka 
• Kamera 
• Čtečka paměťových karet 
• Šroubovák 
• Návod 
• Šrouby 6 kusů 
• Klip na uchycení telefonu u verze X54HW 
• Kryty 

 

Popis dálkového ovládání  
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360 Eversion- otočka o 360 supňů 

Headless (Press down)- funkce návrat domů 

Photo (UP) Video (Down)- fotografování a záznam videa 

Left/Right Turn Fine-Tuning Button- citlivé nastavení pohybu vlevo a vpravo 

Power supply switch- vypínač 

High-Low Speed Switch- přepínač nízké a vysoké rychlosti 

Barometr set height (Press down)- nastavení výšky barometru 

Front and Back fine tunning button- citlivé nastavení pohybu vpřed a vzad 

Left/Right Side flying fine-tunning- citlivé nastavení klonění vlevo a vpravo 

Pro změnu funkcí levé a pravé páky dálkového ovládání je nutné posunout tlačítko pro citlivé 
nastavení roll trim směrem doprava po zapnutí dálkového ovládání a nechat tlačítko v této 
poloze. Poté vypněte a znovu zapněte dálkové ovládání pomocí tlačítko pro zapnutí a vypnutí 
ON/OFF. Po změně nastavení budou ovládací funkce obou pák změněny. 

 

Postup vložení baterii do dálkového ovládání  
 

 

Otevřete kryt baterií na zadní straně dálkového ovladače. Vložte 4x AA alkalickou baterii a 
dbejte na správnou polaritu. Nikdy nekombinujte staré a nové baterie a také různé typy 
baterii. Nikdy nevkládejte baterii do ovladače s jinou, než předepsanou polaritou. 
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Popis displeje a funkcí LCD displeje dálkového ovládání  

 

 

1. Citlivé nastavení klonění vlevo a vpravo. Po zapnutí ovladače se kurzor nachází uprostřed osy. 
2. Citlivé nastavení klopení vpřed a vzad. Po zapnutí ovladače se kurzor nachází uprostřed osy. 
3. Citlivé nastavení ovládání otočky vlevo a vpravo. Po zapnutí ovladače se kurzor nachází 

uprostřed osy. 
4. Ovládání stoupání a klesání. Aktuální nastavení je vidět po zapnutí dálkového ovládání. 
5. Pohyb vpřed. Aktuální polohu rc-modelu je vidět po zapnutí a posunem pravé páky dopředu 

se model pohybuje směrem vpřed. 
6. Pohyb vzad. Aktuální polohu rc-modelu je vidět po zapnutí a posunem pravé páky dozadu se 

model pohybuje směrem vzad. 
7. Klonění vlevo provedete posunem pravé páky směrem doleva. 
8. Klonění vpravo provedete posunem pravé páky směrem doprava. 
9. Otočku směrem doleva provedete posunem levé páky směrem doleva. 
10. Otočku směrem doprava provedete posunem levé páky směrem doprava. 
11. Změnu rychlosti mezi vysokou a nízkou provedete pomocí tlačítka pro změnu rychlosti. 
12. Ukazatel stavu baterie dálkového ovládání. 
13. Přepínání režimů, Mode 1 a Mode 2 
14. Kontrolní displej zobrazuje sílu signálu mezi modelem a dálkovým ovladačem 
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Příprava letu 

 

1. Zapněte dálkové ovládání do polohy ON / zapnuto, jak je znázorněno na obrázku 
2. Otevřete kryt baterie, vložte baterii a připojte jí k modelu pomocí konektoru 
3. Zapněte rc-model pomocí vypínače do polohy On / zapnuto na spodní straně rc-

modelu 
4. Když kontrolní světla na těle rc-modelu přestanou blikat a zůstanou svítit, došlo ke 

správnému navázání rádiového signálu mezi rc-modelem a dálkovým ovládáním. 
Pohněte levou pákou do krajní polohy směrem vpřed a vzad a rc-model je připraven 
k letu. 

Poznámka: Párování rc-modelu s dálkovým ovládáním 
provedete tak, že zapnete dálkové ovládání a rc-model a počkáte, 
než světla na těle rc-modelu přestanou blikat a zůstanou svítit.  

 

 

 

Výměna baterie rc-modelu 

 

1. Vypněte rc-model pomocí vypínače do polohy OFF / vypnuto. 
2. Odpojte baterii od rc-modelu 
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3. Připojte baterii k USB kabelu tak, že spojíte koncovku baterii s USB kabelem. 
Kontrolka nabíjení je rozsvítí a zůstane svítit do doby, než se baterie rc-modelu plně 
nabije. 

4. Po ukončení nabíjení odpojte baterii, vložte jí do těla rc-modelu a připojte jí k modelu 
pomocí konektoru 

Doba nabíjení baterie je 80 minut a plně nabitá baterie umožní minimálně 6 minut letu 
rc-modelu. Rc-model může létat do 50 metrů od dálkového ovládání tak, aby byl 
ovladatelný. V případě, že je propojen pomocí WIFI, je ovladatelný do 20 metrů s pomocí 
chytrého telefonu se systémem společnosti Apple a 30 metrů s chytrým telefonem 
s operačním systémem Android. 

Při nabíjení baterie dbejte na následující: 

- Nikdy baterii nevystavujte vysokým teplotám, ohni, tepelným zdrojům, nebo 
elektrickým ohřívačům, aby nedošlo k poškození baterie, nebo k explozi. 

- Nikdy baterii nepoškozujte, nebo nevystavujte ostrým předmětům. 
- Dbejte, aby baterie nebyla v kontaktu s vodou a aby byla skladována na 

suchém místě při pokojové teplotě. 
- Nikdy baterii nerozebírejte. 
- Nabíjejte baterii pod stálým dohledem. 

Instalace přistávacích nohou a ochranného rámu 

 

1. Připevněte přistávací nohy ke spodní části těla rc-modelu. 
2. Připevněte ochranné prstence rotorů na ramena rc-modelu a utáhněte je pomocí 

šroubů. 
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Ovládání rc-modelu 

                    Stoupání a klesání                                   Pohyb vpřed a vzad 

 

 Pohybem levé plynové páky ovládáte stoupání a           Pohybem pravé páky směrem dopředu, nebo                                

 klesání modelu a to zatažení vpřed, nebo vzad.                    dozadu ovládáte směrový pohyb                                                                                                  

                                                                                                vpřed, nebo vzad.  

 

 

 

 

 

             Otáčení vlevo a vpravo                                    Klonění vlevo a vpravo   

 

Pohybem levé páky směrem doleva, nebo doprava        Pohybem pravé páky směrem   

ovládáte otáčení směrem vlevo, nebo vpravo.               doleva, nebo doprava, ovládáte  

                                                                               klonění vlevo, nebo vpravo.      
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 Citlivá regulace pohybu 

 

Když se model vznáší ve vzduchu a chcete citlivě nastavit polohu rc-modelu ve vzduchu, 
použijte tlačítko pro citlivý pohyb pro směr vpřed, nebo vzad v případě, že se model klopí 
vpřed, nebo vzad. 

 

Když se model vznáší ve vzduchu a chcete citlivě nastavit polohu rc-modelu ve vzduchu v 
případě klonění vlevo, nebo vpravo, použijte tlačítko pro citlivé klonění vlevo, nebo vpravo. 

 

Když se model vznáší ve vzduchu a chcete citlivě nastavit polohu rc-modelu ve vzduchu, v 
případě otáčení směrem vlevo, nebo vpravo, použijte tlačítko pro jemné ovládání vlevo, nebo 
vpravo. 
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Seznámení s funkcemi rc-modelu 

Ochrana před nízkým napětím 

V případě, že je baterie rc-modelu vybita, rotory rc-modelu se přestanou otáčet a dojde 
v přerušení kontaktu rc-modelu s baterii. 

 

Funkce restartování 

V případě, že dojde k poruše, nebo se rc-model ve vzduchu naklání na stranu, obnovte 
tovární nastavení následujícím způsobem: 

- Zapněte rc-model pomocí vypínače do polohy ON / zapnuto 
- Zapněte dálkové ovládání rc-modelu do polohy ON / zapnuto a v případě, že 

dojde ke správnému propojení rc-modelu s dálkový ovládáním, světla na těle 
rc-modelu přestanou blikat a začnou svítit v případě úspěšného navázání 
rádiového signálu mezi rc-modelem a dálkovým ovládáním. 
 

Položte rc-model na zem do horizontální 
polohy a zatáhněte pákami dálkového 
ovládání, jak je znázorněno na obrázku po 
dobu 2-3 sekund a světla rc-modelu se 
změní ze svítících na rychle blikající. Po 2-
3 sekundách zůstanou znovu 
permanentně svítit.  

 

 

Pohněte pákami do krajních poloh, jak je znázorněno na obrázku a dálkové ovládání reaguje 
zvukovým signálem, co znamená, že tovární nastavení rc-modelu bylo obnoveno. 

 



 

11 
rcvelkosklad.cz 

  
Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov 

Email: info@rcskladem.cz 
 

 

 

Barometr se systémem 6 os umožňuje automatické udržování stabilní výšky ve vzduchu i 
v případě, že výšku neovládáte pomocí dálkového ovládání. Funkce umožní stabilní vznášení 
rc-modelu ve vzduchu a funkce funguje i v případě, že jste provedli otočku rc-modelu ve 
vzduchu. 

3 D otočka o 360 stupňů 

 

V případě, že jste zvládli běžné ovládání rc-modelu 
ve vzduchu, můžete projít k pokročilejším letovým 
manévrům, jako je otočka o 360 stupňů. Nejprve je 
nutné se vznést s rc-modelem do dostatečné výšky a 
to je 3 metry a poté zmáčkněte tlačítko pro otočku 
na dálkovém ovládání, které se nachází na levé horní 
straně dálkového ovládání. Poté pohněte kniplem do 
libovolné strany a a rc-model provede otočku o 360 
stupňů. 

Tip: lepšího provedení otočky dosáhnete s plně nabitou baterii 

Fotografování a videozáznam 

Fotografování provedete posunem přepínače na 
těle dálkového ovládání do polohy Photo / 
fotografování. Dálkové ovládání následně reaguje 
krátkým zvukovým signálem a kamera jednou blikne 
v případě, že došlo k pořízení fotografie. 

Videozáznam provedete posunem přepínače do 
polohy Video / videozáznam. Dálkové ovládání 
následně reaguje dvojitým zvukovým signálem a 
ikona videozáznamu bliká a signalizuje videozáznam. 
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Po opětovném stisknutí tlačítka pro fotografování, nebo videozáznam dojde k zastavení 
videozáznamu a ikona videozáznamu přestane blikat. 

Doporučujeme fotografování a záznam videa v režimu stabilizace výšky pomocí 
barometru, čím dosáhnete kvalitnějších snímků a videozáznamu. 

 

Funkce návrat domů 

•  

í 1. Stlačte levou páku dálkového 

ovládání, jak je znázorněno na obrázku. 
Dálkové ovládání reaguje krátkým 
zvukovým signálem a světla na těle rc-
modelu začnou blikat, co znamená, že 
se model nachází v režimu Headless / 
návrat domů.  

Pro deaktivaci režimu pro návrat domů, znovu stiskněte tlačítko Headless, dálkové ovládání 
reaguje zvukovým signálem a světla na těle rc-modelu zůstanou konstantně svítit.  

 

Po aktivaci funkce pro návrat domů se rc-model vrátí 
do Vámi nastavené výchozí polohy nezávisle na tom, 
kde se právě nachází, co ulehčuje jeho návrat 
v případě, že je od Vás vzdálen. Poté co rc-model 
přistál a je na zemi po dobu 5 sekund a nepohybujete 
pákou dálkového ovládání, nachází se v režimu 
připravenosti na let a světla na těle rc-modelu 
přestanou blikat a zůstanou svítit. 

Forward- vpřed 

Backward - vzad 
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Forward- vpřed 

Backward-vzad 

The correct mode for take off- správný režim pro vzlétnutí rc-modelu 

The false mode for take off-nesprávný režim pro vzlétnutí rc-modelu 

 

Fixace polohy rc-modelu  

 
1. V případě že stlačíte pravou páku v průběhu letu rc-modelu, model zůstane ve 

vzduchu v poloze, ve které se nachází. Po opětovném stisknutí pravé páky 
dálkového ovládání je tato funkce deaktivována. 

2. V případě, že chcete následně změnit polohu rc-modelu ve vzduchu, pohněte 
kniplem vpřed, nebo vzad. 

Instalace příslušenství pro přenos obrazu 

  

Přiložte klip k anténě dálkového ovladače a upevněte ho o 
anténu dálkového ovládání, jak je znázorněno na obrázku. 
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Silou upevněte držák chytrého telefonu k dálkovému ovladači a 
upravte jej tak, aby bylo uchycení pevné. Jak je znázorněno na 
obrázku. 

 

 

 

 V případě, že chcete držák chytrého telefonu odebrat z těla 
dálkového ovládání, zatáhněte jej směrem nahoru dostatečnou 
silou. 

 

 

 

Instalace softwaru 

1. Stáhněte si instalační software 
Pro mobilní telephony vybavené systémem Android: www.symatoys.net, nebo nascanujte QR 
kód k instalaci SYMA FPV softwaru. Pro mobilní telephony od společnosti Apple, navštivte APP 
Store pro stažení SYMA FPV softwaru nascanujte 2D kód k instalaci softwaru. Kód je součástí 
balení. 
 

2. Propojení modelu a zařízení pro přenos obrazu a zvuku 
Zapněte model. LED kontrolka na dálkovém ovladači svítí zeleně a následně svítí a bliká 
červeně po dobu 20 sekund, kdy probíhá propojení s mobilním telefonem. V této chvíli 
klikněte v mobilním telefonu na možnost Settings a nastavte párování s Wifi. Dojde k 
vyhledávání zařízení a z nabízených možností zvolte síť s názvem “ FPV Wifi” a následně se 
připojte. Opustěte nastavení Wifi a přejděte k otevření software SYMA FPV software a klikněte 
na možnost “ Start “. Obrazovka mobilního telefonu přenáší živě obraz z kamery umístěné na 
těle kvadrokoptéry. Množství dílků na obrazovce mobilního telefonu ukazuje sílu WIFI signálu. 

 

Přejděte na SYMA FPV software             Klikněte na ikonu Start                      Displej chytrého                                                                                                      

                                                                                                   telefonu zobrazí přenos obrazu.       

http://www.symatoys.net/
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1. Zpátky 
2. Wifi signál 
3. Prohlížení záznamu videa a fotografii 
4. Videozáznam 
5. Fotografování 
6. Časový displej videozáznamu 

 

 Živý přenos obrazu 

Fotografování a video:  

V případě, že rc-model zapnutý a kamera aktivována, klikněte na ikonu pro fotografování, 
klikněte na příslušnou ikonu na displeji chytrého telefonu pro fotografování, nebo záznam 
videa. Následně je možné prohlížet pořízené fotografie a záznam videa kliknutím na ikonu 
pro prohlížení fotografii, nebo záznamu videa. 

 

QR kódy pro operační systémy Android a IOS 
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Příslušenství   

 

 

 

Body cover- vrchní část těla rc-modelu 

Lower body- spodní část těla rc-modelu 

Propeller- vrtule 

Propeller guard- ochranný rám vrtule 

Landing skids- přistávací nohy 
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Motor holder- držák motoru 

Lampshades- kryty světel 

Motor A- motor A 

Motor B- motor B 

Light boards- světelný panel 

Receiver board- deska přijímače 

Battery- bateie 

USB charging cable- USB nabíjecí kabel 

Camera- kamera 

Remote control- dálkové ovládání 

 

Odstraňování potíží 

 

Žádná reakce kvadrokoptéry: 

- Model se nachází v režimu ochrany před nízkým napětím: zkontrolujte stav 
baterie modelu a také dálkového ovládání. Vyměňte, nebo dobijte baterie. 

- Baterie v dálkovém ovladači je vybitá. Svítí kontrolka stavu baterie. Vyměňte 
baterie. 

- Dálkové ovládání je s modelem špatně spárováno. Opakujte párování modelu 
a vysílače. 

Model nesprávně reaguje na pohyb ovládací páky: 

- Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité. Vyměňte baterie. 
- Pravděpodobně je ve vaší blízkosti model, nebo zařízení se stejnou frekvencí. 

Změňte místo, ve kterém model kvadrokoptéry používáte. 
- Kvadrokoptéra se pohybuje stále kupředu a nereaguje správně na změnu 

výšky letu: Gyroskop není správně kalibrován. Řadicí páka je umístěna příliš 
vysoko nebo příliš nízko. Proveďte znovu kalibraci na rovném povrchu. 
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Kamera neprovádí fotografování, nebo záznam videa 

- Paměťová karta je nesprávně vložena. Zkontrolujte vložení paměťové karty. 
Paměťová karta je plná. Vymažte paměťovou kartu. 

Kamera nereaguje  

Kabel kamery není správně připojen. Zkontrolujte připojení a ujistěte se, že kabel kamery je 
správně připojen. 

 

        

 

 


	Hlavní funkce
	Syma X54HC / X54HW
	Všeobecné bezpečnostní upozornění
	Opravy a údržba
	Obsah balení
	Popis dálkového ovládání
	Postup vložení baterii do dálkového ovládání

