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Vlastnosti RC modelu dronu: 

• Rozměry: 34 x 34 x 9 cm 
• Délka vrtule: 145mm 
• Baterie: 3.7V 550mAh LiPo  
• Vysílačka: 4CH 2.4GHz  
• Doba nabíjení: 60-80 min 
• Doba letu: 10 -15 min  
• Dosah: 100 m 
• Atraktivní vzhled 
• Nárazuvzdorný design 6-osý stabilizační systém (gyroskop) 
• 3D manévry 
• Snadné použití 

               Uživatelská příručka 

Odolný dron TRACKER S5 s HD kamerou 
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• Hmotnost: 130 g 

Obsah balení    

•  Dron TRACKER S5                         
•  Baterie                                            
•  Dálkové ovládání 
•  USB nabíjeí kabel 
•  Šroubovák 
•  Listy vrtule 

 
 

Volitelné příslušenství    

 

Mezi příslušenství, které je k rc-modelu dodáváno patří kamera.  
Při montáži příslušenství položte rc-model na rovnou plochu a upevněte kameru na spodní 
stranu rc-modelu. 
 

 

 

• Bit bone anterior cingulate – přední strana krytu baterie s rozvody 
• Camera plug connection- zásuvka na připojení kamery 
• Deduction bit of bone – vodící prostor rozvodů kamery 
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Všeobecná bezpečnostní upozornění 
Rc-model je složen z mnoha elektrických částí. Je důležité ho chránit před 
vlhkostí a dalších kontaminantů. Nevystavujte model vodě, nebo vlhkosti, 
aby jste jej nepoškodili a nevznikla na něm závada, nebo aby nezpůsobil 
vlivem změny ovládacích funkcí náraz. Nikdy jej za deště nepoužívejte. 

 

Nikdy se nesnažte jej měnit, nebo upravovat a vždy při údržbě používejte 
pouze originální náhradní díly. Používejte jej pouze v dosahu dálkového 
ovládání, abyste nad ním neztratili kontrolu a nepoužívejte jej k jiným účel 
než jsou výrobcem stanoveny. 

 

 

Dbejte na správnou polaritu při vkládání baterii a používejte pouze baterie 
specifikované výrobcem pro používání v rc-modelu. Po ukončení provozu 
vždy vyjměte baterie z rc-modelu a dálkového ovládání, aby nedošlo k 
výtoku elektrolitické tekutiny z baterie. Dbejte na správnou likvidaci baterii a 
odhodtě je pouze na místech k tomu určených. 

Nikdy nepoužívejte nabíječku, která není určena k nabíjení baterie výrobce, 
protože může dojít ke vzniku požáru, zranění, nebo explozi. Nikdy baterii 
nezkratujte kontaktem s kovovými přeměty. 

 

Dbejte, abyste baterii a nabíječku okamžite odpojili po úplném dobití 
baterie.Nesprávné zacházení s Lithium-Polymerovými bateriemi může 
způsobit vznik požáru, zranění, nebo poškodit majetek. V případě, že došlo 
k deformaci baterie, jejího nafouknutí, nebo výtoku elektrolitické tekutiny 
z baterie, okamžitě ukončete její používání. 

                                                                                                                              
Vždy baterii skladujte při pokojové teplotě a na suchém místě. Model se 
skládá z mnoha plastových částí a vlivem nadměrného tepla může dojít 
k jejich deformaci a tím změně letových vlastností. Nikdy rc-model a baterii 
nenechávejte na přímém slunečním světle, nebo v rozpáleném autě, protože 
může dojít ke vzniku požáru, nebo k explozi. 

 

 Rc-model není hračka a není vhodný pro osoby mladší 14 let. Vždy rc-
model používejte na otevřeném prostranství, mimo budov, osob, zvířat, 
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nebo dopravních prostředků. Vždy udržujte malé části, rc-model, baterii a jeho elektrické 
části mimo dosah dětí. 

 
Popis dálkového ovládání   

 
2, 4 G antenna – anténa 

A key return / Headless mode – tlačítko návratu 

Left control key / Throttle, Steering – levá páka ovládání  

Fine – tunning throttle – tlačítko pro citlivé ovládání 

Rollover key /direction handle – tlačítko pro otočku a směrový pohyb 

Power switch – vypínač 

Forward and backward trimm – citlivé nastavení klopení vpřed a vzad 

Fine tunning, left and right side flying – citlivé ovládání klonění doleva a doprava 

High and low speed switching key – přepínač rychlosti 

Lighting control – osvětlení rc-modelu 
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Camera button – videozáznam 

Photographic – pořízení fotografii 

Postup vložení baterií do dálkového ovládání 

Pomocí šroubováku uvolněte kryt baterii a to otáčením šroubů proti směru hodinových 
ručiček.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. Pomocí šroubováku uzavřete kryt baterii a to otáčením šroubů ve 
směru hodinových ručiček. 

Nabíjení baterie  

Nevystavujte baterii místům, kde může dojít k explozi baterie, jako je přímé sluneční světlo, 
nebo vysoké teploty. Přímé světlo, nebo kontakt s elektrickými vodiči může způsobit 
poškození baterie, nebo její explozi. Baterii je nutné dobíjet vždy pod stálým dozorem.  

Nevystavujte baterii vodě, nebo vlhkému prostředí, baterie musí být skladována na chladném 
a suchém místě. Baterii se nepokoušejte rozebírat!  

 

Položte rc-model na rovnou plochu a vložte baterii do držáku 
uvnitř těla modelu, jak je znázorněno na obrázku.  

 

 

Připojte baterii k rc-modelu pomocí svorky a po správném 
propojení a zapnutí bliká kontrolka na těle rc-modelu. Dbejte aby 
byla baterie do svorky správně a těsně připojena. 
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Pomocí USB kabelu dobijete baterii rc-modelu. Po úplném 
dobití kapacity baterie je nutné ji od zařízení, pomocí 
kterého nabíjíte jí odpojit. Z bezpečnostních důvodů 
doporučujeme baterii dobíjet pod stálým dozorem. Doba 
nabíjení baterie je 150 minut. V případě, že USB kabel včas 
neopojíte, baterie ztrácí svou kapacitu. 

 

Instalace ochranného rámu a příprava podvozku  

 

 

 

Instalujte přistávací rám na spodní stranu rc-modelu, obrázek 1. 

Na ramena rc-modelu upevněte ochranný rám rotorů a pevně dotáhněte šrouby. 

Tyto díly jsou na rc-model upevněny z důvodu zvýšené ochrany rc-modelu a jeho částí. 

 

Postup párování dálkového ovládání a rc-modelu 

 

Položte rc-model na rovnou plochu a vložte 
baterii do držáku uvnitř těla modelu, jak je 
znázorněno na obrázku. Připojte baterii k rc-
modelu pomocí svorky a po správném 
propojení a zapnutí bliká kontrolka na těle rc-
modelu.  
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Zatáhněte levou páku dálkového ovládání 
směrem dolů do krajní polohy. Když páku 
zatáhnete do krajní polohy, kontrolní LED 
světla na těle rc-modelu přestanou blikat.  

ON/OFF – tlačítko pro zapnutí a vypnutí 

 

 

Po skončení používání rc-modelu odpojte a 
vyjměte baterii z těla modelu. Dodržujte toto 
doporučení po skončení každého letu s rc-
modelem, aby jste se vyhli nepřevídatelným 
potížím, jako je poškození baterie a nechtěný 
pohyb modelu a chránili rc-model a baterii. 

 

 

 

Vypněte dálkové ovládání. Po skončení 
používání vyjměte baterie z dálkového 
ovládání. V případě, že jsou baterie 
ponechány v dálkovém ovladače, může dojít 
k výtoku elektrolitické tekutiny a poškození 
dálkového ovládání.  

 

 

 

Postup párování dálkového ovládání a rc-modelu 

 

Nastavení párování rc-modelu a dálkového ovladače na stejnou frekvenci provedete 
posunem obou pák dálkového ovládání ve stejnou dobu.Zatáhněte levou páku do krajní 
polohy, levého dolního rohu a zároven pravou páku do krajní polohy, pravého dolního rohu. 
Resetování provedete tak, že vypnete dálkové ovládání a před jeho zapnutím zmáčkněte 
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tlačítko Camera a poté zapněte dálkové ovládání posunutím tlačítka pro zapnutí do polohy 
ON. 

Ovládání a citlivé nastavení rc-modelu  

Před tím, než budete rc-model používat, důkladně se seznamte s instrukcemi ohledně 
ovládání modelu, jako je směrový pohyb a trénujte ovládání do doby, než si budete jisti jeho 
ovládním.  

Před začátkem létání s rc-modelem jej postavte na zem na místě, kde máte dostatek 
prostoru a nehrozí kolize s překážkou. Nacvičte si všechny druhy směrového pohybu a také 
stoupání a klesání. Dostatečný tréning s rc-modelem je důležitý, abyste jej měli za všech 
okolností pod kontrolou a ovládali jej bez toho, že musíte přemýšlet jak provést jednotlivé 
letové manévry. Pohyb rc-modelu cvičte tak, že stojíte přibližně  4 metry od modelu a model 
je postaven na zem tak, že směřuje k Vám zadní částí. 
   Pohyb vlevo           Pohyb vpravo                  Stoupání                    Klesání    

 

Pohybem pravé páky směrem vlevo se rc-model pohybu vlevo a směrem vpravo se rc-model 
pohybuje směrem vpravo. 

Pohybem levé páky směrem dopředu rc-model stoupá, pohybem směrem dozadu rc-model 
klesá. 

 

Pohyb vpřed               Pohyb vzad            Rotace vlevo          Rotace vpravo 

 

Pohybem pravé páky směrem vpřed se rc-model pohybu vpřed a směrem vzad se rc-model 
pohybuje směrem vzad. 
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Pohybem levé páky směrem doleva se rc-model otáčí směrem doleva a pohybem směrem 
doprava se rc-model otáčí směrem doprava. 

Nácvik ovládání rc-modelu 

 

 Pohybem levé páky směrem dopředu rc-model 
stoupá, pohybem směrem dozadu rc-model klesá. 
Cvičte stoupání a klesání modelu do doby, než rc-
model soupá a přistává na zem plynulým 
pohybem. 

 

 

Pohybem pravé páky směrem vpřed se rc-model 
pohybu vpřed a směrem vzad se rc-model 
pohybuje směrem vzad. Pohybem pravé páky 
směrem vlevo se rc-model pohybu vlevo a 
směrem vpravo se rc-model pohybuje směrem 
vpravo. Při nácviku pohybu pomalu pohybujte 
pravou pákou a pohyb trénujte tak, aby jste se 
vraceli do výchozího bodu. 

 

Stůjte přibližně  4 metry od modelu a model je postaven na zem tak, že směřuje k Vám zadní 
částí. 

 

                                                                                                     
Pohybem levé páky směrem doleva se rc-model 
otáčí směrem doleva a pohybem směrem 
doprava se rc-model otáčí směrem doprava. 
Pomalým pohybem levé páky otáčejte doprava a 
doleva otáčejte rc-model a sledujte orientaci 
přední části modelu. V příapdě, že jste se 
důkladně seznámili s výše uvedenými letovými 
manévry, pokuste se otáčet model kolem své osy 
tak, že na zem nakreslíte kruh a rotaci kolem osy 
provádíte tak, že se rc-model pohybuje uvnitř 
tohoto kruhu. Dokonalosti pohybu dosáhnete tak, 
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že kruh postupně zmenšujete a tím zvyšujete přesnost ovládání. 

 

Citlivá úprava pohybu rc-modelu 

Úprava klonění vlevo a vpravo 

 

Poté co rc-model vznáší ve vzduchu, sledujte polohu a pohyb modelu a upravte jeho 
orientaci pomocí citlivého nastavení pohybu v případě, že dochází k náklonu do stran, nebo 
klopení vpřed, nebo vzad.V případě, že se model není v rovnováze a kloní se vpravo, upravte 
jeho polohu pomocí tlačítka směrem vlevo. 

V případě, že se model není v rovnováze a kloní se vlevo, upravte jeho polohu pomocí 
tlačítka směrem vpravo. 

Úprava klopení vpřed a vzad 

 

V případě, že se model není v rovnováze klopí se vpřed, upravte jeho polohu pomocí tlačítka 
směrem vzad. 

V případě, že se model není v rovnováze klopí se vzad, upravte jeho polohu pomocí tlačítka 
směrem vpřed. 

Úprava rotace vlevo a vpravo 
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V případě, že se model není v rovnováze rotuje směrem doprava, upravte jeho polohu 
pomocí tlačítka směrem doleva. V případě, že se model není v rovnováze rotuje směrem 
doleva, upravte jeho polohu pomocí tlačítka směrem doprava. 

3 D rotace 

 

Po zvládnutí základního ovládání rc-modelu je možné přejít k pokročilejším funkcím jako je 3 
D rotace. Rotaci provedete posunem pravé páky do pravého horního rohu a následně 
dálkové ovládání reaguje zvukovým signálem. R-c model se nachází v režimu rotace a tu 
provedete v libovolném směru pohybem pravé směrové páky. 

V případě, že se rc-model ve vzduchu naklání do některého směru, je nutné pohyb modelu 
upravit pomocí citlivého ovládání. 

Zároven pohněte levou pákou do levého dolního rohu a pravou páku do pravého horního 
rohu. Kontrolky na těle rc-modelu blikají a následně uvolněte páky a po 5 sekundách je 
dokončeno tovární nastavení, kdy se model nachází v rovnovážné poloze. 

Odstranování potíží 

Kontrolky rc-modelu blikají po dobu delší než 4 sekundy, poté co byla baterie do 
modelu vložena a dálkové ovládání nereaguje. 

Není možná navázat spojení dálkového ovládání s modelem. Znovu nastavte vazbu rc-
modleu s dálkovým ovládáním. 

Rc-model nereaguje na dálkové ovládání poté co byla baterie do modelu vložena. 

Baterie rc-modelu, nebo vysílače je slabá. Dobijte baterie.  

Baterie v rc-modelu, nebo v dálkovém ovládání jsou nesprávně vloženy, nebo nesprávně 
připojeny na kontakty. Zkontrolujte připojení baterií. 

Zkontrolujte jestli vypínač rc-modelu a dálkového ovládání je zapnutý a dejte ho do polohy 
ON. Zkontrolujte stav baterie rc-modelu a dálkového ovládání.  

Motor rc-modelu nereaguje na pohyb páky a LED kontrolky na těle modelu blikají. 

Baterie je vybitá. Dobijte baterii rc-modelu, nebo ji vyměnte za plně nabitou baterii. 
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Hlavní rotor rc-modelu se dál popřistání otáčí. 

Citlivé nastavení polohy a pohybu rc-modelu bylo nechtěně během letu změněno. 
Zkontrolujte citlivé nastavení modelu, dle ukazatelů displeje na dálkovém ovládání. 

Hlavní rotor rc-modelu se otáčí, ale model nemůže vzlétnout.Došlo k poškození, 
nebo deformaci listů vrtule, nebo je baterie vybitá. Vyměnte listy vrtule, nebo dobijte baterii. 

Rc-model se ve vzduchu pohybuje nestandartním způsobem a dochází k vibracím. 
Rotor rc-modelu je zdeformovaný. Vyměnte rotor. 

Zadní část rc-modelu se naklání i po citlivé úpravě pohybu, nebo se nestandartně 
pohybuje ve vzduchu při otáčení doleva, nebo doprava. 

Rotory vrtulí na zadní straně rc-modelu jsou poškozeny, nebo je poškozen rozvod vrtule 
v zadní části.Vyměnte rotor, nebo vyměnte motor v zadní části rc-modelu.  

Rc-model dronu se naklání směrem dopředu, i když bylo citlivé nastavení pohybu 
upraveno. Servo výškovky není v rovnovážné poloze. Upravte nastavení pohybu, pomocí 
citlivého nastavení pohybu. 

Rc-model nelétá. Došlo k výpadku motoru, nebo jsou poškozeny rozvody. Vyměnte motor, 
nebo utáhněte rozvody. 

Seznam dílů rc-modelu 

 

 Vrchní část těla dronu      Spodní část těla dronu        Ochranný rám                      Listy vrtule  

 

           Baterie                           USB kabel                         Kryt baterie                  Krytky LED světel 

 

   Deska přijímače                     Sedlo motoru                 Zuby motoru                            Trubice 
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                 Stativ                               Kužel                          Motor levý chod            Motor pravý chod 
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