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• Rozměry: 38x38cm 
• Dálkové ovládání: 2,4Ghz  
• Doba letu 8-10 minut 
• Doba nabíjení cca 60-90 minut 
• Kapacita akumulátoru 500mAh 
• Funkce: "Easy Return" 
• Funkce: akrobacie 
• Funkce: přepínání módu začáteční/pokročilý/zkušený 
• LCD obrazovka na vysílačce 
• Barevné osvětlení RC modelu pro večerní let 
• Ochranné košíky vrtulí 

                Uživatelská příručka 

                             Dron Striker XA-6 
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• Záznam videa 
• Pořízení fotografie 

Všeobecná upozornění 
 
Rc-model dronu není hračka, ale vysoce sofistikovaný přístroj s technologiemi z mechaniky, 
elektrotechniky, aerodynamiky a rádiových frekvencí. Aby bylo zabráněno poškození zdraví, 
nebo vzniku úrazu, pečlivě si přečtěte uživatelskou příručku a při manipulaci s modelem a 
jeho provozem dbejte na upozornění obsažená v uživatelské příručce.  

Je vhodný pro osoby starší 12 let. Pro ovládání rc-modelu zvolte bezpečné, které poskytuje 
dostatek prostoru pro ovládání modelu. Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití 
výrobku. Prodejce je oprávněn provádět servis a prodávat příslušenství rc-modelu.  

 

Bezpečností upozornění 
 

V důsledku vlastností rc-modelu může dojít k ohrožení života a zdraví v případě nesprávného 
použití, používání modelu v případě, že je částečně poškozen, nebo není ve stavu, kdy je 
možné jej bezpečně používat. Uživatel musí dbát o vlastní bezpečnost a také bezpečnost 
okolí, ve kterém je model používán. Uživatel rc-model provozuje na vlastní odpovědnost a 
riziko. 

Před zapnutím modelu se ujistěte, že jsou páky dálkového ovládání v neutrální poloze. Při 
aktivaci rc-modelu před jeho použitím nejprve zapněte dálkové ovládání a až poté model 
samotný a to pomocí vypínače pro zapnutí a vypnutí ON/OFF. Při instalaci baterie dbejte na 
správné připojení ke konektoru, aby nedošlo k jejímu náhodného odpojení v důsledku 
pohybu modelu ve vzduchu. 

Rc-model používejte vždy v dostatečné vzdálenosti od osob, nebo zvířat, aby nedošlo 
k poškození zdraví a škodám na majetku. Nepoužívejte jej při špatných povětrnostních 
podmínkách, jako je vysoká míra větru, bouřka, déšť, sněžení. Vyvarujte se skladování 
modelu ve vlhkém prostředí, protože se skládá z mnoha elektrických a mechanických částí. 
Vlhkost může způsobit poškození modelu, nebo změnu jeho vlastností a tím změnu 
schopnosti jej ovládat. Nikdy jej nepoužívejte v prostoru, který není pro použití určen, nebo 
pro ilegální účely v rozporu s právem. 

Osoby, které nemají dostatečnou zkušenost s používáním a ovládáním rc-modelů by měli 
vyhledat dozor zkušené osoby, která poradí jak jej správně ovládat. Vždy model ovládejte dle 
svých schopností, aby nedošlo ke ztrátě kontroly nad modelem. Dodržujte dostatečnou 
vzdálenost od modelu a jeho mechanických částí. 
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Vyhněte se skladování a použití modelu při vysokých teplotách, protože je konstruován 
z kovu, vláken a plastových komponentů, aby nedošlo k deformaci, nebo ovlivnění správných 
letových vlastností. 

Doporučení před prvním letem 
 

Doporučujeme, aby prostor pro ovládání rc-modelu byl alespoň o velikosti prostoru 20 x 20 x 
15 metrů. 

Před použitím modelu se ujistěte, že je baterie rc-modelu a dálkového ovládání plně nabitá. 

Před zapnutím modelu se ujistěte, že jsou ovládací páky v neutrální poloze. 

Nejprve zapněte rc-model a a až poté dálkové ovládání. Nesprávný způsob zapnutí modelu 
může mít vliv na nesprávné ovládání rc-modelu, nedostatečnou citlivost dálkového ovládání, 
nebo může ovlivnit jiná zařízení v blízkosti rc-modelu. 

Před zapnutím rc-modelu se ujistěte, že je model připraven k používání, je 
v bezproblémovém technickém stavu a má plně nabité baterie. 

Popis částí rc-modelu 
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Protective frames- ochranný rám 

Propeller blades (Front)- listy přední vrtule 

Lower body- spodní část těla rc-modelu 

Upper body- vrchní část těla rc-modelu 

Propeller blades(Rear)- listy zadní vrtule 

Landing skids- přistávací nohy 

Camera- kamera 

Battery- baterie 

Battery cover- kryt baterie 

 

Popis dálkového ovládání  
 

 

Antenna- anténa 

Return- návrat 

Speed control- ovládání rychlosti 
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Easy mode- jednoduchý režim 

Power indicator- ukazatel stavu baterie 

Ascend/Descend ( Left/Right turning)- stoupání / klesání, zabočení vlevo / vpravo 

Left/Right turning trim- citlivá úprava pohybu vlevo / vpravo 

Power switch- vypínač 

Video record control- záznam videa 

Flip stunt mode- otočka 

Photo control- pořízení fotografii 

Forward/Backward ( Left/Right Sideways flight)- pohyb vpřed, vzad, klonění vlevo / 
vpravo 

Forward/Backward trim- citlivá úprava pohybu vpřed a vzad 

Left/Right Sideways trim- citlivá úprava klonění vlevo a vpravo 

LCD screen- LCD displej 

Rychlost rc-modelu nastavíte pomocí tlačítka pro ovládání rychlosti Speed control. 

Jedno zmáčknutí znamená nízkou rychlost a nastavení se projeví jedním pípnutím dálkového 
ovládání. Střední rychlost nastavíte stisknutím tlačítka pro ovládání rychlosti Speed control, 
dva krát. Vysokou rychlost nastavíte stisknutím tlačítka pro ovládání rychlosti Speed 
control, tři krát. 

 Vložení baterii do dálkového ovládání  
 

Nejprve pomocí šroubováku uvolněte šroub na zadní straně dálkového ovládání a odejměte 
kryt dálkového ovládání. Poté vložte 4 AA baterie a dbejte na správnou polaritu. Následně 
uzamkněte prostor baterii pomocí krytu a utáhněte šroub pomocí šroubováku. Nemíchejte 
baterie s různou mírou nabití, nebo baterie jiného typu. 
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Vložení baterie do rc-modelu dronu 

 

Před manipulací s baterii rc-modelu se ujistěte, že je vypínač na těle rc-modelu v poloze 
OFF, vypnuto. Poté vložte baterii do těla modelu, uzamkněte kryt a vypínač posuňte do 
polohy ON. Následně posuňte levou páku dálkového ovládání směrem vpřed a vzad. Model 
je připraven k provozu a reaguje krátkým pípnutím. 

Nabíjení baterie rc-modelu dronu 

 

 

Posuňte vypínač modelu do polohy OFF – vypnuto a otevřete kryt baterie. Vytáhněte 
přípojný kabel baterie ze slotu v těle rc-modelu dronu. Připojte pomocí svorky koncovku na 
konci kabelu baterie k USB kabelu. 

Zelená kontrolka označuje plné nabití baterie, červená kontrolka signalizuje proces nabíjení. 

Vlastnosti nabíječky baterie rc-modelu dronu: 

Napětí 110-240 V a 650 MA, rozsah 8.45 až 0.3 V. 

Lithium-polymerová baterie má následující parametry: 

3.7 V 500 mAh, doba trvání letu rc-modelu: 5.5 až 6.5 minut. Doba nabíjení 90-100 minut. 

Nikdy baterii nenabíjejte, když je vložena v těle rc-modelu. Mějte dobíjení pod stálým 
dohledem. Ideální doba nabíjení je 90 až 100 minut. Ponechání baterie v nabíječce může 
způsobit zkrácení životnosti baterie, protože dochází k jejímu vybíjení. Vždy baterie dobíjejte 
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v suché a větratelné místnosti mimo zdrojů tepla, nebo hořlavých materiálů. Vždy k nabíjení 
používejte originální nabíjecí kabel dodávaný s rc-modelem. Okamžitě vyměňte 
opotřebovanou, nebo poškozenou baterii za novou. 

Instalace ochranného prstence a přistávacích nohou 

 

Upevněte přistávací nohy ke spodní straně těla rc-modelu a pevně je utáhněte pomocí 
šroubů. Uchyťte ochranný rám do ramena rc-modelu dronu a utáhněte pomocí šroubů. 

 

Instalace kamery 

 

Přitlačte kameru ke krytu baterie na spodní části rc-modelu dronu. S upevněnou kamerou 
otevřete kryt baterie posunem do strany. Upevněte šrouby, jak je znázorněno na obrázku. 
Uzavřete kryt baterie a připojte kameru pomocí přípojného kabelu. 

 

Použití kamery 

Vložte SD paměťovou kartu do slotu pro paměťovou kartu a ujistěte se, že je úplně vložena 
do slotu. Poté zatlačte proti paměťové kartě a vyjměte jí. Kontrolka kamery se nerozsvítí 
v případě, že je karta nedostatečně vložena do slotu. 

Kontrolky ukazující stav použití kamery: 

Zelená kontrolka- kamera je připravena k použití 

Červená kontrolka přestane blikat, když je záznam videa ukončen. 

Červená kontrolka bliká v době videozáznamu. 
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Červená kontrolka blikne dvakrát v případě, že je kamera v režimu fotografování. 

 

Párování rc-modelu 

 

Signal icon- ukazatel stavu signálu 

Speed display- ukazatel rychlosti 

Left/Right turn trimming display- ukazatel citlivého nastavení pohybu vlevo/vpravo 

Battery level- ukazatel stavu baterie 

Forward/Backward trim display- citlivé nastavení pohybu vpřed a vzad 

Left/Right sideways trim display- citlivé nastavení pohybu vlevo a vpravo 

Po vložení baterii do dálkového ovládání jej zapněte pomocí tlačítka do polohy ON. Kontrolka 
zapnutí svítí a na displeji se objeví ikona označující signál Signal Icon na levé straně 
displeje. Poté co je rc-model dronu a dálkové ovládání správně spárováno, je u ikony 
ukazující signál také několik čárek označujících sílu signálu a dálkové ovládání reaguje 
dvojitým pípnutím.  

Poté zatáhněte levou ovládací páku do krajní polohy směrem vpřed a vzad. Dálkové ovládání 
pípne jednou. Následně se rozsvítí kontrolka dálkového ovládání, která ukazuje, že rc-model 
a dálkové ovládání jsou správně spárovány. 

Ovládání rc-modelu 

Před tím, než bude rc-model ovládat, pozorně si přečtěte 
instrukce uvedené v uživatelské příručce. 
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Základní prvky ovládání rc-modelu 

 

Pohybem levé páky vpřed a vzad ovládáte stoupání a klesání rc-modelu. 

 

Pohybem pravé páky vpřed a vzad ovládáte pohyb vpřed a vzad. 

 

Pohybem pravé páky vlevo a vpravo ovládáte pohyb doleva a doprava. 

 

Pohybem levé páky doleva a doprava ovládáte otáčení vlevo a vpravo. 
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Citlivá úprava pohybu rc-modelu 

 

V případě, že se dron otáčí směrem doleva, použijte tlačítko pro citlivou úpravu pohybu 
směrem doprava. V případě, že se dron otáčí směrem doprava, použijte tlačítko pro citlivou 
úpravu pohybu směrem doleva.  

 

V případě, že se dron naklání směrem dopředu, použijte tlačítko pro citlivou úpravu pohybu 
směrem dozadu. V případě, že se dron naklání směrem dozadu, použijte tlačítko pro citlivou 
úpravu pohybu směrem dopředu.  

 

V případě, že se dron naklání směrem doleva, použijte tlačítko pro citlivou úpravu pohybu 
směrem doprava. V případě, že se dron naklání směrem doprava, použijte tlačítko pro 
citlivou úpravu pohybu směrem doleva.  

Otočka rc-modelu 

 

                                                                                      
Flip stunt mode- 
otáčení rc-modelu. 
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Pro otočku je potřeba, aby byl rc-model dronu alespoň ve výšce 5 metrů nad zemí. Pro 
otočku zmáčkněte tlačítko Flip stunt button a pohněte pravou ovládací pákou ve směru, ve 
kterém chcete provést otočku. Poté model provede jedno otočení kolem své osy. 

Použití gyroskopu 

 

 

Rc-model je vybaven gyroskopem se stabilizací 6 os. Pomocí 
této funkce zůstane model viset ve vzduchu ve stabilní poloze 
ve Vámi zvolené letové výšce. 

 

 

Jednoduchý režim 

 

Zjednodušuje ovládání rc-modelu a umožňuje komfortní změny 
polohy s minimem ovládacími prvky. Použijte funkci v případě, 
že nevíte, kam tělo rc-modelu směřuje, protože to vizuálně 
nevidíte, když je model od Vás vzdálený ve větší vzdálenosti. 
Pro aktivaci stiskněte tlačítko Easy mode jednou, pro 
deaktivaci jej opětovně stiskněte. 

 

 

Odstraňování závad 

Kvadrokoptéra nereaguje na dálkové ovládání: 

- Dálkové ovládání není správně spárováno s rc-modelem 
- Dálkové ovládání, nebo kvadrokoptéra není zapnuta vypínačem v poloze ON 
- Baterie v dálkovém ovládání nejsou správně vloženy, nebo jsou vybité 

Opakujte proces párování, ujistěte se, že je rc-model kvadrokoptéry a dálkové ovládání 
v poloze ON, tedy zapnuto. Zkontrolujte stav a vložení baterii do dálkového ovládání. 
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Kontrolka dálkového ovládání svítí, ale kvadrokoptéra nereaguje: 

Baterie rc-modelu je vybita, vyměňte, nebo dobijte baterii. 

Vrtule rc-modelu se otáčí, ale kvadrokoptéra nemůže vzlétnout: 

Listy vrtule jsou poškozeny, baterie modelu je vybitá, model není položen na rovném 
povrchu. Vyměňte listy vrtule, dobijte baterii a položte model na rovnou plochu. 

Rc-model dronu se v průběhu letu třese: 

Listy vrtule jsou poškozeny. Vyměňte listy vrtule. 

Kvadrokoptéra se ve vzduchu pohybuje do určitého směru, ale směr není ovládán 
pomocí dálkového ovládání.  

Poloha kvadrokoptéry ve vzduchu není v horizontální poloze. Upravte rovnovážnou polohu 
modelu pomocí citlivého nastavení směrového pohybu. 

Kvadrokoptéra se v průběhu letu klopí směrem dopředu: 

Gyroskop modelu není správně nastaven. Vypněte model a dálkové ovládání a opakujte 
proces nastavení gyroskopu a párování tak, že položíte model do horizontální polohy na 
rovnou plochu a poté znovu uložíte nastavení modelu. 

 

Obsah balení 
 

- Kvadrokoptéra 
- 2.4 GHz dálkové ovládání 
- Nabíjecí kabel 
- 7.4 lithiová baterie 
- Náhradní listy vrtule  
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