
 

Vhodné od 14 let 

Tarantula X6 
2.4 GHz R/C SERIES 4 CHANNEL 

6-AXIS GYRO 

UNIKÁTNÍ HYPER IOC – ORIENTAČNÍ MODUL 

 

 

Manuál 



 

1 .  ÚVOD 

Děkujeme za zakoupení dronu YI ZHAN. Dron je model, který je jak na vnitřní i venkovní létání.  

Před prvním použitím dronu si pěčlivě pročtěte celý manuál, než začnete s dronem létat.  

Manuál dobře uschovejte k pozdějšímu použití.  

 

Dron YI ZHAN létá velmi dobře venku, i když jsou zhoršené povětrnostní podmínky a odolá i silnějšímu větru.  

Dron také disponuje unikátním modulem HYPER IOC 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ  

MODEL není hračka! Tento miniaturní dálkově ovládaný 4 osý dron může způsobit zranění. Používejte model s 

ohledem na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních osob a majetku. Rozebírání, výměna komponentů uvnitř 

dronu nebo neodborná modifikace může způsobit pád a zranění. 

Výrobce a Distributor nenesou žádnou odpovědnost za případné škody způsobené používáním extrémně 

opotřebovaných komponentů, nesprávným sestrojením nebo nebezpečným zacházením.  

Tento model je určen pro osoby od 14 let. 

Používejte model pouze za bezpečných letových podmínek.  

Doporučujeme vyhledat asistenci a trénink zkušeného pilota, než se rozhodnete s dronem létat . 

Místní modelářský expert je nejlepší cesta jak správně sestavit, nastavit a začít létat s modelem. 

Zvládnutí ovládání modelu chce určitou praxi. 

Některé komponenty v dronu podléhají opotřebení, což je normální. 

Poškození modelu z důvodu nezvádnutí pilotáže a havarování s modelem (i vícekrát) nebo modifikace modelu 

jsou důvodem k zániku nároku na reklamaci. 

 

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Létejte pouze na bezpečných místech mimo dosah jiných osob. Nelétejte v blízkosti davu lidí, Dron je elektrické zařízení a může 

dojít k nehodě a výpadku funkcí, pilot dronu je odpovědný za případné škody a zranění způsobené pádem dronu -  chybou 

pilotáže dronu, výpadkem rádiového spojení atd.   

Tento model je vhodný pro vnitřní i venkovní létání, i do silnějšího větru.  Vyberte si místo bez překážek 
a dbejte na bezpečnou vzdálenost od lidí a zvířat. Nelétejte, pokud není situace pro létání bezpečná, 
např. v blízkosti velkých zdrojů tepla, plotů, elektrického vedení, drátů nebo elektráren a podobných 
vyšších budov a překážek, abyste předešli poškození dronu špatným přistáním, uvíznutí na elektrickém 
vedení a případnému vzniku požáru.  

Speciální design Dronu umožňuje jak interiérové tak i venkovní létání. 

 Létejte jen tam, kde nejsou žádné překážky. 
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SKLADUJTE V SUCHU 

SPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - NI-MH BATERIE 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY -  Li-POLYMER BATERIE 

SKLADUJTE MIMO ZDROJE TEPLA 

ZAJISTĚTE SI ASISTENCI A TRÉNINK ZKUŠENÉHO PILOTA 

R/C modely obsahují mnoho malých elektrických komponentů. Je důležité skladovat model a jeho 

příslušenství mimo vlhká prostředí.  Přímý kontakt s vodou nebo nadměrnou vlhkostí pravděpodobně 

způsobí poškození elektronických součástí modelu, což při létání může způsobit pád modelu. 

Nepoužívejte model, pokud prší, nebo je venku mokro a vlhko. 

Případnému vzniku požáru způsobeného bateriemi předejdete, pokud dodržíte následující bezpečnostní 

pravidla: baterie NEZKRATUJTE, dbejte na správnou POLARITU, NEPROPICHUJTE baterie. Nabíjení baterií 

musí být vždy pod dohledem a mimo dosah dětí. Pokud používáte nabíjecí baterie AA do ovladače, dobře 

se ujistěte, jestli jsou typu Ni-CD/MH.  Výrobce nebo Distributor tohoto produktu nenese žádnou 

odpovědnost za škody způsobené použitím jiného typu baterií. 

Ujistěte se, že instalujete baterie správnou polaritou. Nemixujte baterie různých typů a druhů. 

Vyjměte baterie z ovladače, pokud ho nebudete delší dobu používat, abyste zabránili případnému 

vytečení baterií, které by mohlo poškodit ovladač.  Vybité baterie recyklujte v souladu se zákonem. 

Nevyhazujte je do koše a běžného domácího odpadu. 

Li-Po baterie se vyznačují větším provozním rizikem v porovnání s jinými druhy baterií,  a proto je 

důležité dodržet bezpečnostní pokyny. Výrobce a Distributor nenesou žádnou odpovědnost za případné 

škody způsobené nesprávným použitím.  

Nepoužívejte jiný nabíječ než ten, který byl dodán výrobcem, jinak by mohlo dojít k požáru nebo explozi. 

Neničte, nerozebírejte, nepalte a neotáčejte polaritu. Dejte pozor, aby se nějaký kovový předmět 

nedotkl kontaktů na konektorech, to by mohlo způsobit zkrat a poškození baterie a možnost požáru 

nebo exploze. Baterie nepropichujte! Baterie skladujte vždy nabité a nabíjejte maximálně 2 hodiny. 

Baterie nikdy zcela nevybíjejte ani nepřebíjejte. 

Nabíjení baterií musí být vždy pod dohledem dospělé osoby a místo nabíjení zajištěno mimo dosah dětí.  

Přestaňte používat nebo nabíjet baterii, pokud je její teplota nezvykle vysoká.  

Další používání baterie, která se příliš zahřívá, může mít za následek nafouknutí, zdeformování, explozi 

nebo dokonce vznik požáru.  

Baterie recyklujte v souladu se zákonem. 

R/C modely jsou vyrobené z různých druhů plastů a pěn. Plast je velmi nachylný k poškození a 

deformaci díky extrémnímu teplu nebo naopak studenému prostředí. Ujistěte se, že model skladujete 

mimo zdroje tepla jako je např. topení, trouba, kamna, ohniště atd. Skladujte model v uzavřených 

klimatizovanných prostorách se stálou pokojovou teplotou.  

Tento produkt je vhodný pro děti od 14 let a výše.  

V začátcích se bude létání jevit jako velmi složité a dokonce někdy s určitou dávkou strachu.  

Rady a trénink zkušenějšího pilota jsou nespornou výhodou. 
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3. OBSAH BALENÍ  

4. POPIS ČÁSTÍ 

5. INSTALACE SOUČÁSTÍ  

 

 

 

1. možnost Kamera  

širokoúhlá  

30 Fps 

5 Megapixelů 

1080p 

2. možnost Kamera 

60 Fps  

2 Megapixely 
720p 

Držák kamery s 

antivibračními 

silentbloky  

 

Položte dron na pracovní desku a nainstalujte následující 

příslušenství: držák kamery a kameru na spodní část 

dronu, jak je uvedeno na obrázcích.  

Šroubek 

Spodní kryt 
 

Kamera 

Držák 

kamery 

Motor 

Vrtule Kryt 

Ovladač 2,4 GHz Manuál Nabíječ 1x Šroubováček 1x Vrtule 4x 7.4V – 1200 mAh  

30C Li-Po baterie 
Šroubky 4x X6 modrá 

Nebo 

X6 černá 



 

5. POPIS FUNKCÍ OVLADAČE 
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Anténa 

Indikátor zapnutí 

3D Flip 

Trim letu vpřed/vzad 

Směrová páčka:  

let vpřed/vzad a  

náklon vlevo/vpravo 

Trim náklonu vlevo/vpravo 

Indikátor nabití  
baterií v ovladači 

Fotka 

Video 

Informace o 

nastavení rychlosti 

a kanálu 

Světlo 

Režim orientace 

Indikace signálu 

Hlavní vypínač 

Trim směrovky 

Páčka plynu a směrovky 

Trim plynu 

Tlačítko nastavení 

rychlosti 

Kryt baterií 

NEROZEBÍRAT 



 

6. INSTALACE BATERIÍ DO OVLADAČE 

 

 

8. SPECIFIKACE NABÍJEČE A BATERIE 
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Typ baterie Specifikace baterie Délka využití baterií Nabíjecí čas 

Li-Po baterie 7.4V 1200 mAh Letová doba v plné zátěži cca 7 minut Cca 125 minut  

( při nabíjecím proudu 0.5A) 

Karbon-Zinkové 

(Nenabíjecí) 1.5V (GP 15G R6P) Výdrž vysílače cca 18 hodin 
nepřetržitého provozu Nenabíjecí 

7. NABÍJENÍ BATERIÍ 

Krok 1 Krok 2 

Vysílač 

NEROZEBÍRAT 

Kryt baterií 
Zatlačit 

Prosím použijte 6 kusů tužkových 
alkalických baterií AA 1.5V a dbejte 
při vkládání na správnou polaritu. 

Otevřete kryt baterií 
odsunutím, jak je 

vyobrazeno na obrázku. 

Zastrčte nabíječku do síťové zástrčky na 220V a 

propojte bílým nabíjecím konektorem s baterií, jak 

je vyobrazeno na obrázku. 

Z bezpečnostních důvodů by na nabíjení vždy 

měla dohlížet dospělá osoba a po celou dobu 

nabíjení dohlížet na nabíjecí proces. 

7.4V - 1200 MAH 

30C Li-Po baterie 

LED kontrolka 

Nabíjecí bílý 

konektor 

LED Indikátor Specifikace nabíječe 

Příkon Nabíjecí proud Plně nabitá baterie Svítí Červená 

Probíhá nabíjení 

Svítí Zelená 

Nabíjení dokončeno 

Nabíjecí kabel 

220V 650MA 8.3+/-0.03V 
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9. PÁROVÁNÍ OVLADAČE A DRONU 

10. FUNKCE HYPER IOC  

 

POZNÁMKA: 

 

1. REŽIM ORIENTACE: Připojte nabitou baterii do dronu. 

Položte dron na ROVNÝ povrch. Zapněte ovladač.Osvětlení 

dronu začne rapidně blikat, což indikuje probíhající párovací 

proces. Jakmile se LED osvětlení ustálí a konstantně svítí, 

párovací proces je kompletní. 

2. Poté, co se Dron vznese, svítící diody jsou indikátorem, který 

automaticky nastavuje režim kompasu. Další funkce můžete 

ovládat, jakmile se Dron odlepí od země, čímž se zabrání 

nevhodnému způsobu ovládání.  

Orientační režim -  můžete vzletět a létat bez ohledu na 

směrovou orientaci. Pokud poletíte příliš daleko od sebe, 

nemusíte se obávat, kam je dron směrově orientován, 

ale jednuduše si ho ‘přitáhnete’ zpět. 

 

Páčku plynu dejte do dolní polohy 

a pak zapněte ovladač. 

 Zapněte ovladač. Propojte baterii s kabelem do dronu 

a položte na vodorovný povrch. LED osvětlení na 

dronu začne svítit stálým světlem a pak se změní na 

blikání. Plynovou páčku dejte do MAXIMÁLNÍ polohy a 

hned stáhněte zase ZPĚT dolů. Nyní je párovací 

proces kompletní a dron je připraven k letu a funkce 

ovladače jsou aktivní.  

 

POZOR: v průběhu párovaní NEHÝBEJTE s dronem, 

mohlo by dojít ke špatnému nakalibrování 
gyroskopického zařízení. 

Po každém ukončeném letu 

NEZAPOMEŇTE  

odpojit a vyndat baterii z dronu. 

POZOR:  

pokud zapomenete zapojenou baterii uvnitř 

dronu moc dlouhou dobu, baterie se 

pravděpodobně poškodí vzhledem k podbití, ke 

kterému v takovém případě dojde, ale mohlo by 

se take zvýšit riziko požáru. 

Po ukončení létání též nezapomeňte 

VYPNOUT ovladač. 

Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, 

vyjměte baterie a uskladněte je. 

POZOR:  

Pokud necháte AA baterie v ovladači moc 

dlouho, mohlo by dojít k vytékání baterií do 

ovladače, což by mohlo způsobit poškození 

ovladače a baterií a také zvýšit riziko požáru. 

ZAP./VYP. 

Nejnižší  

poloha 

ZAP./VYP. 

VYJMOUT 

1200 mAh 7.4V 30C Li-Po baterie 

1200 mAh 7.4V 300 Li-Po baterie 
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11. OVLÁDÁNÍ DRONU A TRIM - JEMNÉ DOLADĚNÍ 

Nejprve se seznamte s ovládáním a dronem jako takovým a nelétejte, dřive, než se seznámíte s ovádacími prvky ovladače a 

vlastnostmi dronu, přečtěte si pečlivě manuál.  

Naučte se dron ovládat všemi směry a učte se létat  také s dronem předkem proti sobě, abyste si osvojili zrcadlové ovládání 

apod. Opakujte to tak dlouho, až budete schopni s dronem létat bezchybně i ve složitějších prostředích.  

 

1 . Položte dron na rovný otevřený prostor zadní částí dronu směrem k vám a přední částí dronu směrem vpřed.  

2. Nacvičte si jak pracovat s plynovou páčkou (dle níže uvedených ilustrací) a jak ovládat dron pomocí dalších řídících 

funkcí, jako je otáčení vlevo/vpravo, let vpřed/vzad nebo náklony vlevo a vpravo .  

3. Nácvik a letový trénink je velmi důležitý, čím více nalétáte a budete více trénovat, tím dříve začnete řídit dron úplně 

přirozeně a nebudete muset nad každým pohybem přemýšlet.  

 

Pohybem levé páčky směrem nahoru zvýšíte 
výkon/plyn/tah dronu a slouží ke stoupání. 
Pohybem levé páčky směrem dolu snižujete 
výkon/tah/plynu, což má za následek 
klesání. Pozor při klesání, abyste nedali 
plynovou páčku směrem dolu moc prudce. 

Za letu pohybem levé páčky směrem vlevo 

se dron začne točit kolem své osy směrem 

vlevo, pohybem páčky směrem vpravo se 

dron začne točit kolem své osy směrem 

vpravo.  

Pohybem pravé směrové páčky směrem 
nahoru se dron začne pohybovat vpřed a 
pohybem pravé směrové páčky směrem 
dolu se dron začne pohybovat směrem 

vzad.  

Pohybem pravé směrové páčky směrem 
vpravo se dron začne pohybovat na bok 
doprava a pohybem pravé směrové páčky 
směrem vlevo se dron začne pohybovat 
směrem na bok doleva. 

POZNÁMKA Nezapomínejte při přistávání stahovat plynovou páčku pomalu. 
Pokud bude dron ve vzduchu v bezvětří či v uzavřeném prostoru nějakým 
směrem sám ubíhat, prosím použijte tlačítka pro vyvážení (TRIM), popsány níže. 
 

POZOR : Při startu dronu / vzletu se při pomalém přidání plynu dostaví tzv. “ground effect ” a dron začne např. 

ubíhat nebo poskakovat po zemi libovolným směrem, předejdete tomuto jevu o malinko dynamičtějším odlepením 

dronu od země,, přidáním více plynu/výkonu na ovladači.  

Stoupání 

Klesání 

Otočení  

vpravo 

Otočení 

vlevo 

Vpřed 
 

Vzad 

Vlevo 
na stranu  

 

Vpravo 

na stranu 
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Pokud se dron samovolně stáčí ve své 

ose směrem vlevo, opakovaně mačkejte 

tlačítko pro vyvážení směrem vpravo 

(proti směru rotace dronu),  dokud se 

dron neustálí a přestane se stáčet.  

Pokud se dron samnovolně stáčí ve své 

ose směrem vpravo, opakovaně mačkejte 

tlačítko pro vyvážení směrem vlevo (proti 

směru rotace dronu),  dokud se dron 

neustálí a přestane se stáčet.  

Pokud dron samovolně při visu ubíhá na stranu 

směrem vlevo, mačkejte tlačítko pro vyvážení 

směrem vpravo, dokud se dron neustálí a 

přestane ubíhat na stranu.  

Pokud dron samovolně při visu ubíhá na stranu 

směrem vpravo, mačkejte tlačítko pro vyvážení 

směrem vlevo, dokud se dron neustálí a 

přestane ubíhat na stranu.  

Pokud dron samovolně při visu ubíhá směrem 

vzad, mačkejte tlačítko pro vyvážení směrem 

vpřed/nahoru, dokud se dron neustálí a 

přestane ubíhat. 

Pokud dron samovolně při visu ubíhá směrem 

vpřed, mačkejte tlačítko pro vyvážení směrem 

vzad/dolu, dokud se dron neustálí a přestane 

ubíhat. 

Pokud se bude dron chovat nestabilně, prosím proveďte následující kalibraci. Přepněte 

tlačítkem pro výběr rychlosti rychlost na 100 %, obě páčky - páčku plynu a směrovou 

páčku - dejte současně do levého spodního rohu, světla se rozblikají, v ten moment 

můžete pustit páčky. Jakmile začnou světla svítit zase normálně, kalibrace je hotová.  



 

12. LETOVÉ PROSTŘEDÍ  

1. Létání v uzavřených prostorách: dbejte, abyste měli na létání dostatečný prostor bez zábran, zvířat nebo jiných osob.  
2. Létání venku: ideální je teplé, slunečné a bezvětrné počasí pro létání venku. 
 
POZNÁMKA: 
Nelétejte při příliš vysokých venkovních teplotách nebo nenechávejte dron dlouho na přímém slunci, v takových podmínkách 
může dojít k poškození dronu nebo změně jeho letových shopností.  
Nelétejte také v příliš prudkém větru, výkon a schopnosti dronu silný vítr může zásadně ovlivnit.  
Extrémě silný vítr může dron dokonce unést a odnést a mohl by se vám ztratit nebo vážně poškodit při pádu.  

 

 

Létání v kříži bez použítí otáčení 

Můžete trénovat vzlet, přistání, rotaci a jiné základní manévry. Jakmile ucítíte, že už vám to jde, 

můžete přejít k pokročilejším manévrům jako létáním do čtverce, létáním křížem bez použití 

otáčení a vlastní letové dráhy. POZOR - pokud se světla na dronu ROZBLIKAJÍ, znamená to, že 

BATERIE a její energie je nízká. V takovém případě přistaňte a nabijte baterii v dronu. 
 

Přistávání na definovaném bodě 

Přemety na různé strany jsou pokročilejší manévry a měly by se praktikovat až potom, co budete mít běžné ovládání 

velmi dobře zvládnuté. Pro přemet vyneste dron do výšky alespoň 3 metrů a zmáčněte a držte tlačítko pro přemet a 

pohněte směrovou páčkou v libovolném směru - tím si vyberte směr, na který se flip provede. 
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LETOVÝ NÁCVIK A TRÉNINK 

Flip 
vpřed 

Flip 
vzad 

Flip vpřed a 
vpravo 

Flip vpřed a 
vlevo 

Létání do čtverce  

Rotace kolem osy na 
místě 

Pro ovládnutí základního a pokročilého ovládání dronu trénujte následující základní letové dovednosti.  

3D FLIP AKROBACIE 



 

1 3 . PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ 

PROBLÉM 

 

PŘÍČINA  
 

ŘEŠENÍ 
 

Vysílač 
nefunfuje 

 

1.Vypínač na ovladači je v poloze OFF 1 .Zapněte ovladač  

2.Baterie v ovladači jsou nainstalované 

nesprávně 

2. Zkontrolujte baterie v ovladači a umístěte je 

správnou polaritou 

 

3. Baterie v ovladači jsou vybité  3. Vyměňte baterie za nové 

Model 
nereaguje / 

nedá se 
ovládat 
 

1 Vypínač na vysílači je v poloze OFF 1 .Zapněte vysílač a přepněte ho do polohy ON 

2.Baterie v Dronu není připojená 
2.propojte baterii v dronu a dbejte na správnou polaritu 

při propojování. 

3.Příliš prudký vítr 
3.Nelétejte při silném větru, příliš silný a prudký vítr 

může způsobit ztrátu kontroly nad modelem. 

4.Dron se nespároval  4.Opakujte párovací proces 

Problém při 
stoupání / 

dron nestoupá 

 

1 .Vrtule se točí příliš pomalu 1 . Přidejte plyn plynovou páčkou 

2.Baterie v dronu vybitá  2.Nabijte baterii v dronu 

Příliš tvrdé 
přistání 

 
Příliš prudké puštění plynové páky. 

Stahujte při přistání plynovou páčku plynuleji. 
 

Selhání 
ovládání 

 

Dron je mimo dosah ovladače 

Dbejte na to, aby nebyl v blízkosti někdo další, kdo by 

váš signál mohl rušit jiným ovladačem, nebo jste se 

dostali za vzdálenost dosahu ovladače.  

1 4 . ULOŽENÍ MOTORŮ A POPIS RAMEN  

Dron X6 a jeho popis a rozkres motorů a jejich uložení při pohledu zhora. Motor A – levé přední a pravé zadní rameno, 

Motor B – pravé přední a levé zadní rameno. U obrázku je popis motoru A i B a barev jejich přívodních drátků. 
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černý 

červený 

bílý 

černý 



 

 

15. ROZKRES DÍLŮ  

 

NO : Jméno Počet Specifikace Kód. 

1 Vrtule  4   

2 Kryt Motoru  4   

3 Vrchní kryt  1   

4 PCB – Řídící jednotka  1   

5 Uložení motoru  4   

6 Motor  4   

7 Spodní kryt  1   

8 Ozubené kolo  4   

9 Kryty vrtulí  4   

10 Kryt světla  4   

11 Levá noha  1   

12 Pravá noha  1   

13 Li-po baterie  1   

14 Kryt baterie  1   

15 Kryt levého světla  1   

16 Kryt pravého světla  1   

17 Kryt horního světla  1   
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16. SEZNAM KOMPONENTŮ 

15. 
17. 

16. 
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2. 

3. 

4. 
5. 
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