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SYMA X5UC je skvělá volba dronu pro začátečníky. Automatický start i 

přistání. RC modely dronu je vybaven barometrem a HD kamerou. 

                 Uživatelská příručka 

                         Syma X5UC s HD kamerou  
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Syma X5UC nás nepřekvapila jen skvělým designem a přesností ovládání 

tohoto skvělého modelu. Díky funkci auto-vzlétnutí a auto-přistání je 

tento model skvělá volba pro začátečníky. HD kamerou natočíte nebo 

vyfotíte spoustu nezapomenutelných záţitků. 

Samozřejmostí je barometr, který za vás automaticky udrţuje zvolenou 

letovou hladinu. Skvělou funkcí je také HEADLES mód. Při aktivaci tohoto 

módu nemusíte dávat pozor, kam je Váš model natočen. Při povelu "k 

sobě" dron poletí k Vám a "od sebe" od vás. Riziko kolize se tedy opět 

sniţuje! 

Jako bonus jsme pro vás připravili akumulátor s výdrţí 18-20 minut. K 

uvedení do provozu je potřeba 4ks AA baterií do ovladače. 

 

Technické parametry 

 

 Rozměry modelu: 320 mm x 320 mm x 70 mm 

 Průměr rotorů: 140 mm 

 Počet kanálů: 4 

 Baterie modelu: Li-pol 3,7V 500 mAh 

 Dobíjecí adaptér: USB kabel 

 Doba nabíjení: cca 90 min. 

 Doba letu: cca 10 min. 

 Frekvence ovládání: 2,4 GHz 

 Dosah ovládání: cca 100 metrů 

 Baterie ovládání: 4x AA (zakoupit lze u nás) 
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HD kamera 1MP 720p 

Barometr 

Automatický start 

Automatické přistání 

Velmi ţivý dron i v mírném větru 

Vrtule jsou chráněny ohrannými košíky 

Headles mode 

Moţnost 3D akrobacie 

Patentovaná technologie SYMA 

 

Všeobecné bezpečnostní upozornění 

 

1. Skladujte model a jeho součásti mimo dosah dětí, aby nedošlo 

k újmě na zdraví, nebo úrazu. 

 

2. Model s vyuţitím 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 aţ poté vypnout samotný model. 

 



 

4 
rcvelkosklad.cz 

  
Jana Ţelivského 2200/2, 130 00 Praha Ţiţkov 

Email: info@rcskladem.cz 
 

 

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. Vţdy 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, ţe je model řízen dítětem, je vţdy 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, ţe model není pouţíván, vypněte model a dálkové 

ovládání a také vyjměte baterie. 

 

9. Nabíječka, dálkové ovládání a model nesmí být za ţádných 

okolností zkratován. 
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Opravy a údržba  

 

1. Vţdy pouţívejte 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 

moţnosti poškození elektrických částí 

 

 

4. Pravidelně kontrolujte zásuvku a další části příslušenství. V případě, 

ţe objevíte mechanickou závadu, okamţitě ukončete provoz 

modelu do doby, neţ bude závada odstraněna. 

 

Obsah balení  

RC model dronu SYMA X5UC 

Dálkové ovládání 2,4Ghz 

HD kamera 

Nabíječka 

Paměťová karta 

Čtečka paměťových karet 

Šroubovák 

Náhradní vrtule   
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Instalace ochranného krytu rotoru  

 

Zasuňte ochranný kryt rotoru do 

ramena rc-modelu, jak je znázorněno 

na obrázku. 

 

Instalace a demontáž kamery  
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1. Zapojte přípojný kabel kamery do zásuvky, jak je 

znázorněno na obrázku. 

2. Rotací kamery proti směru hodinových ručiček, kameru 

připevníte k tělu rc-modelu. 

 

3. Otáčením kamery ve směru hodinových ručiček, kameru 

uvolníte. 

4. Při demontáži uvolněte kabel! 

 

Nikdy nezapojujte, nebo neodpojujte kameru v případě, že je rc-

model dronu zapnutý! 
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Nabíjení baterie rc-modelu 

 

Při nabíjení baterie dbejte na následující: 

1. Vypněte rc-model pomocí vypínače. 

 

2. Stiskněte a podržte krytku baterii a vyjměte baterie. 
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3. Pomocí nabíjecího kabelu, který vložíte do nabíjecího portu 

baterie, propojte baterii s nabíječkou. Doba nabíjení je 150 

minut. 

 

 

4. Poté co je baterie plně nabita, odpojte jí a vložte do rc-

modelu a nezapomeňte jí připojit. 

 

- 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. 
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Doba nabíjení baterie je 130 minut, co umožní přibližně 7 minut 

letového provozu! 

Popis dálkového ovládání  

                                                             

 

Power ON/OFF- zapnutí a vypnutí 

Left function lever- stlačte levou páku pro citlivou úpravu, po 

dokončení citlivého nastavení znovu stlačte páku pro uloţení nastavení. 

Right function lever- stisknutím po dobu 3 sekund vstoupíte do funkce 

Headless- návrat domů. Pro návrat znovu stlačte páku. Krátké stisknutí 

páky slouţí pro změnu rychlosti na pomalou, nebo rychlou. Jedno pípnutí 
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dálkového ovládání signalizuje nastavení nízké rychlosti. Dvě pípnutí 

signalizují nastavení vysoké rychlosti. 

 

 

Photo- funkce fotografování 

Video- funkce videozáznamu 

360 flip- otočka o 360 stupňů 

Short press for auto take off and landing- krátké stisknutí pro 

automatický start a přistání 

Výměna baterii v dálkovém ovládání 
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Battery cover- kryt baterii 

4x AA alkaline batteries- 4 AA alkalické baterie 

Při výměně baterii dbejte na správnou polaritu! 

Příprava letu 

 

1. Zapněte dálkové ovládání do polohy ON / zapnuto, jak je 

znázorněno na obrázku 

2. Otevřete kryt baterie, vloţte baterii a připojte jí k modelu pomocí 

konektoru 
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3. Zapněte rc-model pomocí vypínače do polohy On / zapnuto na 

spodní straně rc-modelu 

 

4. Kdyţ 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. 

 

Zapnutí dronu je možné provést třemi způsoby 
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1. Zatáhněte levou páku směrem dopředu a dozadu. Rotory vrtulí 

se začnou pomalu otáčet a rc-model je připraven k letu. 

2. Zatáhněte obě páky směrem k sobě do krajní polohy a podrţte 

v ní po dobu 1 sekundy. Rotory vrtulí se začnou pomalu otáčet a 

rc-model je připraven k letu. 

3. Stiskněte tlačítko B. Rotory vrtulí se začnou pomalu otáčet a rc-

model je připraven k letu. 

 

Vypnutí dronu je možné provést třemi způsoby 
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Zatáhněte levou ovládací páku směrem dolů do krajní polohy a podrţte ji 

po dobu 2-3 sekund pro vypnutí rc-modelu. 

 

 

V průběhu letu stiskněte tlačítko B a rc-model následně pomalu přistane. 

 

Ovládání rc-modelu 
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     Stoupání a klesání                             Pohyb vpřed a vzad                                                    

 

Pohybem levé plynové páky ovládáte stoupání a klesání. 

Pohybem pravé páky směrem dopředu, dozadu, doleva a doprava.                               

 

Otáčení doleva, nebo doprava provedete levou ovládací pákou doleva, 

nebo doprava. 

Citlivé nastavení ovládání rc-modelu 
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Pohyb vpřed a vzad provedete pomocí pravé ovládací páky a to pohybem 

dopředu, pro pohyb vpřed a dozadu pro pohyb vzad. V případě, ţe se rc-

model klopí směrem vpřed, je nutné jeho pohyb upravit do stabilní 

polohy.  

Pro toto nastavení stlačte levou ovládací páku a ve stejnou dobu 

zatáhněte pravou páku tak, aby se rc-model dostal do stabilní polohy. 

Nesmíte uvolnit levou páku dříve, neţ je poloha rc-modelu nastavena. 

 

Pohybem pravé páky směrem doleva, nebo doprava, ovládáte klonění 

vlevo, nebo vpravo. V případě, ţe se rc-model kloní směrem doleva, 

nebo doprava, je nutné jeho pohyb upravit do stabilní polohy.  
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Pro toto nastavení stlačte levou ovládací páku a ve stejnou dobu 

zatáhněte pravou páku tak, aby se rc-model dostal do stabilní polohy. 

Nesmíte uvolnit levou páku dříve, neţ je poloha rc-modelu nastavena. 

 

V případě, ţe se rc-model otáčí směrem doleva, nebo doprava, je nutné 

jeho pohyb upravit do stabilní polohy.  

Pro toto nastavení stlačte levou ovládací páku a ve stejnou dobu 

zatáhněte pravou páku tak, aby se rc-model dostal do stabilní polohy. 

Nesmíte uvolnit levou páku dříve, neţ je poloha rc-modelu nastavena. 

Fixace polohy rc-modelu  

 

1. V případě ţe stlačíte pravou páku v průběhu letu rc-modelu, 

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

funkce deaktivována. 

2. V případě, ţe chcete následně změnit polohu rc-modelu ve 

vzduchu, pohněte kniplem vpřed, nebo vzad. 

Ochrana před přepětím 

 

Po nárazu rc-modelu s překáţkou, je rc-model automaticky vypnut, 

aby nedošlo k jeho většímu poškození, nebo případně k poškození 

předmětů v jeho okolí. 

 

 

Kalibrace 
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V případě, ţe došlo k poruše, nebo k havárii rc-modelu a uţivatel ho chce 

znovu pouţívat, je nutné provést kalibraci. Poloţte rc-model na rovnou 

podloţku a zatáhněte ovládací páky do krajní polohy pravého dolního 

rohu. Podrţte je v krajní poloze pod dobu 2-3 sekund. V průběhu 

kalibrace blikají kontrolky na těle rc-modelu. Po dokončení kalibrace 

přestanou kontrolky blikat. 

Funkce restartování 

V případě, ţe 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, ţe 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. 

 

Přepínání rychlosti 
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Standardně je rc-model nastavený tak, ţe po jeho zapnutí se pohybuje 

pomalou rychlostí. Změnu rychlosti provedete krátkým stlačením pravé 

páky. Po stlačení páky uslyšíte dvě krátká pípnutí, která signalizují 

vysokou rychlost. Opětovné stlačení páky rychlost vrátí do původního 

nastavení pomalé rychlosti. Pomalá rychlost je signalizována krátkým 

pípnutím. 

ě  

3 D otočka o 360 stupňů 
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V případě, ţe jste zvládli běţné ovládání rc-modelu ve vzduchu, můţete 

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 

 

 

Automatické vznášení provedete pohybem levé páky pro vznášení, nebo 

klesání. Poté co knipl uvolníte, rc-model se vznáší ve vzduchu ve Vámi 

nastavené výšce. 

 

Headless function- návrat domů 
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Před nastavením pozice rc-modelu pro návrat domů je nutné rc-model 

poloţit na rovnou podloţku a orientovat jeho směre tak, ţe jeho zadní 

strana směřuje k Vám. Zapněte dálkové ovládání. Po aktivaci funkce 

Headless se rc-model vrátí na Vámi definované místo pro návrat domů. 

Po nastavení polohy dronu zapněte dálkové ovládání do polohy On-

zapnuto. 

 

Zatáhněte levou páku, knipl směrem dopředu a dozadu. Poté uslyšíte 

dlouhé pípnutí. Zvukový signál znamená, ţe frekvence a nastavení 

polohy dronu pro návrat domů bylo dokončeno.  

Přepínání mezi funkcí návrat domů a standardním ovládáním 

Přepínání mezi funkcí headless-návrat domů a standartním reţimem 

ovládání. Po zapnutí se rc-model dronu nachází ve standartním reţimu 

ovládání. V tomto reţimu svítí kontrolka na dálkovém ovládání. 
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Po stlačení pravé páky po dobu 2 sekund, dálkové ovládání reaguje 

trojitým pípnutím, co označuje aktivování Headless reţimu. Návrat 

z tohoto reţimu provedete opětovným stlačením pravé páky po dobu 2 

sekund. Následně uslyšíte dlouhé pípnutí. V reţimu headless blikají LED 

kontrolky na těle dronu kaţdé 4 sekundy. 

 

V reţimu headless nemusí uţivatel sledovat přední část dronu, pouze ho 

ovládá pravou ovládací pákou pro pohyb vpřed, vzad, doleva a doprava. 

 



 

25 
rcvelkosklad.cz 

  
Jana Ţelivského 2200/2, 130 00 Praha Ţiţkov 

Email: info@rcskladem.cz 
 

 

Nastavení směru přední části rc-modelu 

 

V případě, ţe dojde k nárazu rc-modelu do překáţky a nachází se 

v reţimu návrat domů- Headless mode, je nutné ho znovu nastavit. 

Nastavení provedete poloţením na rovnou podloţku s Vámi  určenou 

orientací přední části. Následně zatáhněte obě ovládací páky do levého 

dolního rohu. V průběhu nového nastavení blikají po dobu 3 sekund 

kontrolky na těle rc-modelu. 

 

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, 

ţe došlo k pořízení fotografie. 
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Videozáznam provedete posunem přepínače do polohy Video / 

videozáznam. Dálkové ovládání následně reaguje dvojitým zvukovým 

signálem a ikona videozáznamu bliká a signalizuje videozáznam. 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. 
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Popis částí rc-modelu 

 

1. Vrchní část těla dronu 

2. Spodní část těla dronu 

3. List vrtule pro pohyb ve směru hodinových ručiček 

4. List vrtule pro pohyb proti směru hodinových ručiček 

 

5. Ochranný rám 
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6. Baterie 

7. Motor pro pohyb proti směru hodinových ručiček 

8. Motor pro pohyb ve směru hodinových ručiček 

9. Přistávací rám 

10. Kryt světel 

11. Kryt rotoru 

12. Kamera 

13. Převod 

14. Ochrana převodu  

15. Řídící jednotka 

16. Kryt baterie 

17. Deska přijímače 
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Specifikace rc-modelu 

 

Lengh- délka 

Height- výška 

Width- šířka 

Motor verze 132 

Baterie lithiová 7.4 V / 500 mAh 
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Příslušenství   

 

 

Main body- tělo rc-modelu 

Camera- kamera 

Rotor blade- listy vrtule 

Base stand- přistávací nohy 

Protective gear- ochranný rám 

Motor- motor 

Lamp cover- kryt světel 

Light bar-LED lišta  
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Receiver board- řídící deska 

Battery- baterie 

Card reader- čtečka paměťových karet 

USB- USB nabíjecí kabel 

Remote control- dálkové ovládání 

Plating object- kryty rotoru 

Charge seat- nabíjecí adaptér 
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Bezpečnostní upozornění k použití baterii 

 

Nikdy se nesnaţte baterii rozebírat, nebo jinak měnit a také poškozovat 

její přívodné elektrické kabely. Můţe dojít k následnému zkratu a 

nenávratnému poškození rc-modelu. 

Nikdy nepouţívejte jinou, neţ výrobcem dodávanou nabíječku k nabíjení 

baterii. Nikdy nabíječku neupravujte, nebo nenabíjejte baterii 

nevhodným způsobem, který je jiný neţ doporučuje výrobce. 

Baterie se v důsledku pouţívání zahřívá. Před nabíjením nechte baterii 

vychladnout. 

Po skončení pouţívání vţdy vypněte rc-model a dálkové ovládání a 

odpojte elektrické kabely baterie a vyjměte jí z rc-modelu i dálkového 

ovládání. 

Ukončete pouţívání baterii, které mají vysoký stupeň opotřebení, jsou 

zdeformovány, nebo jinak poškozeny. Nebezpečí exploze! 

Pozor 

1. Nikdy rc-model nepouţívejte na veřejných komunikacích, 

v blízkosti lidí, nebo malých dětí. 

2. Vysunutá anténa představuje riziko zranění, dbejte na správnou 

manipulaci a nikdy jí nenasměrujte koncem k tváři jiné osoby, 

která je v blízkosti. 
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3. Výrobek obsahuje malé části, chraňte před dětmi do 3 let, 

nebezpečí udušení! 

4. Pouţíváním dochází k zahřátí rc-modelu a baterie, dbejte na 

správnou manipulaci a nechte zahřáté části vychladnout. 

Nikdy nepouţívejte stejnou rádiovou frekvenci, a rc-model pouţívejte 

zásadně mimo dosah stejného rádiového signálu jiného rc-modelu, aby 

nedošlo ke ztrátě kontroly nad modelem. 

Pozor 

Dbejte na správnou kompletaci jednotlivých částí rc-modelu a vyhledejte 

pomoc zkušené osoby, nebo dospělého. 

Rc-model obsahuje malé části, nebezpečí udušení, chraňte před malými 

dětmi. 

Pravidelně kontrolujte stav rc-modelu a dbejte na správnou údrţbu. 

Správně zapojte baterie a dbejte na správnou polaritu. 

Vţdy k nabíjení pouţívejte originální nabíječku dodávanou s rc-modelem. 

Rc-model se skládá z mechanických částí, dbejte na správnou manipulaci 

a chraňte jej před dětmi. 

Před čistěním vţdy vypněte rc-model a dálkové ovládání. 

Anténa dálkového ovládání je ostrá a nikdy ji nesměřujte do tváře, nebo 

očí. 
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Vţdy pouţívejte baterie stejného sloţení a nikdy nekombinujte baterie 

s různou mírou nabití, nebo s jinou konstrukcí. Dbejte na doporučení 

výrobce a nabíjecí baterie musí být v průběhu nabíjení pod stálým 

dohledem dospělé osoby. 

Vyměňte a zlikvidujte pouţité baterie. Baterie nesmí být v průběhu 

pouţívání zkratovány kontaktem s kovovými předměty. 

Pečlivě uschovejte návod k pouţití rc-modelu pro případ budoucího 

pouţití. 

 

Důležité informace k použití Li-Po baterii 

Důleţité informace k pouţití Li-Po 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 pouţity 

společně!  

• Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!  

Vybité baterie z přístroje odstraňte a vyhazujte pouze do určených 

sběrných míst!  
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• Dodaný akumulátor není zcela nabitý! Před pouţitím úplně nabijte 

akumulátor!  

• Nabijte baterii ihned po pouţití!  

• Během pouţívání je akumulátor horký, nechte ho před uschováním 

modelu vychladnout!  

• Nezkratujte akumulátor! To můţe v nejhorším případě způsobit poţár a 

zkrátit jeho ţivotnost  

 

Dodavatel nenese ţádnou odpovědnost v případě nefunkčnosti výrobku, 

nebo škod, vzniklých při nesprávné manipulaci s výrobky.  

Zákazník sám nese plnou odpovědnost, coţ zahrnuje mimo jiné, správné 

zacházení s baterií a dodrţování nabíjecích postupů.  

* Nesprávné pouţití baterií můţe vést k poţáru nebo chemickému 

popálení.  

 

* Přetíţením, nadměrným proudem, nebo úplným vybitím se drasticky 

ničí baterie.  

* Mechanickým namáháním, drcením, mačkáním, ohýbáním, vrtáním se 

baterie zničí.  
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* Baterie neotevírejte ani nerozřezávejte, nevhazujte do ohně, chraňte 

před dětmi.  

* Při manipulaci s poškozenými nebo tekoucími bateriemi postupujte s  

extrémní opatrností. To můţe vést ke zranění.  

 

* Nikdy nezkratujte baterie, vţdy připojujte na správnou polaritu  

* Chraňte baterii před teplem nad 65 ° C, chraňte před horkými částmi.  

* Před uloţením (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 pokoţkou a očima.  

* Při styku s kůţí omývejte velkým mnoţstvím vody.  

* Při zasaţení očí vyplachujte velkým mnoţstvím vody a poraďte se s 

lékařem.  

* Přetíţení: Pokud se nabíječka nevypne kvůli závadě, baterie se začínají 

spalovat. Proto nabíjení pravidelně monitorujte.  

* Rychlé nabíjení: Rychlé nabíjení je moţné. Nabíjecí proud musí být 

dodrţován.  
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* Teplota při nabíjení: 0 ° C aţ +45 ° C okolní teploty. Nabíjení v zimě 

venku je tudíţ omezené. Během nabíjení nesmí být teplota baterie vyšší 

neţ 65 ° C.  

* Vybíjení: -20 Aţ +60 stupňů  

 

* Při teplotách pod bodem mrazu je třeba počítat se sníţenou kapacitou 

nejméně -20% a niţší.  

* Ţivotnost silně závisí na uţivateli  

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, ţe 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!!!  



 

38 
rcvelkosklad.cz 

  
Jana Ţelivského 2200/2, 130 00 Praha Ţiţkov 

Email: info@rcskladem.cz 
 

 

* Lithium polymerové články, nabíjejte pouze na nehořlavých podkladech 

a pod dozorem, hrozí vznícení!  

* Pro nabíjení pouţívejte pouze nabíječky určené pro Li-Po baterie. Při 

pouţití nesprávných nabíječek  

 

Neneseme ţádnou odpovědnost. Obrovská hustota energie můţe lithium-

polymerové články vznítit.  

* To můţe být způsobeno extrémním přetíţením, havárií nebo 

mechanickým  

poškozením, atd. Je proto velmi důleţité sledovat proces nabíjení.  

* Po havárii akumulátor co nejdůkladněji zkontrolujte, mechanické 

poškození obalu baterie, a zda se baterie nezahřívá při nabíjení dříve neţ 

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, poţární deku.  
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Odstraňování potíží 

 

Žádná reakce kvadrokoptéry: 

- Model se nachází v reţimu 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 pouţíváte. 

- 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. 

 

Kamera neprovádí fotografování, nebo záznam videa 
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- Paměťová karta je nesprávně vloţena. Zkontrolujte vloţení 

paměťové karty. Paměťová karta je plná. Vymaţte 

paměťovou kartu. 

 

Kamera nereaguje  

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

ţe kabel kamery je správně připojen.       

 

 

 


