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(Micro SD karta a čtečka karet nejsou součástí balení)
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A. Obsah balení (viz nákres A)
A1. Bumper dron HD
A2. Dálkový ovladač

G. Řízení letu (viz nákres G)

A3. Náhradní vrtule
A4. USB nabíječka

G1: Stoupání a klesání
Když se dron vznáší na místě, veďte pomalu levou páku směrem nahoru, aby dron stoupal, nebo směrem dolů, aby klesal.
Po dosažení požadované výšky páku uvolněte.

A5. Návod k obsluze

B. Popis dílů (viz nákres B)
Bumper Dron

Dálkový ovladač

1. Vrtule
2. Ochranný rám
3. HD kamera
4. Kryt baterií

5. Ukazatel stavu dronu
6. Tlačítko automatického startu/přistání
7. Levá páka (výška a směr)
8. Přepínač režimu (Běžný/Headless režim)
9. Tlačítko zastavení
10. Trimmer směru (vlevo/vpravo)

11. Tlačítko pro nahrávání videa
12. Ukazatel nabití ovladače
13. Trimmer klopení (dopředu)
14. Pravá páka (směr letu)
15. Vypínač
16. Trimmer klopení (dozadu)

17. Trimmer klonění (vlevo/vpravo)
18. Tlačítko pro pořízení fotografie
19. Ukazatel stavu nahrávání
20. Kryt baterie

B1. Pro odstranění staré vrtule povolte její šroub pomocí šroubováku (otočte jím proti směru hodinových ručiček).
B2. Vyměňte vrtuli za novou a utáhněte šroub (po směru hodinových ručiček).
B3. Ujistěte se, že šipky na dronu a rotoru míří při výměně vrtule stejným směrem.
B4. Kryt baterií a Micro SD karty otevřete tak, že jím otočíte proti směru hodinových ručiček.
B5. Umístěte kryt do správné pozice a zavřete jej tak, že jím otočíte po směru hodinových ručiček, až se značky na dronu a krytu
dostanou na stejnou úroveň.

C. Instalace baterií a postup při dobíjení (viz nákres C)

Instalace baterií dálkového ovladače
C1. Na ovladači zmáčkněte tlačítko (1) a ve směru šipky (2) odstraňte kryt baterií.
C2. Vložte 3 AA baterie, dodržujte správnou polaritu.
C3. Zasuňte kryt baterií zpět.

Varování!

Pokud používáte běžně dostupný USB
AC adaptér, ujistěte se, že je jeho
výstupní výkon 1A a více. Dobíjení
jiným typem adaptéru může výrobek
poškodit nebo způsobit jeho
nesprávný chod.

Nabíjení dronu

21. Běžně dostupný USB AC adaptér (není součástí balení)
22. USB nabíječka (součástí balení)
23. Ukazatel stavu nabíjení

Varování!

Baterie z přístroje
vyjímejte tak, že
rukou
nadzvednete
kladný pól každé
znich.

C4. Odpojte nabíjecí zástrčku a vyjměte baterii z dronu.
C5. Zapojte baterii do USB nabíječky, kterou zapojte do USB AC adaptéru.
C6. Když LED zhasne, je dobíjení u konce. Odpojte nabíjecí zástrčku.
C7. Nedobíjejte baterii pomocí počítače.

NIKDY
nevyjímejte
baterie pomocí
ostrých nebo
kovových
předmětů.

Poznámka: 1. Dron může létat přibližně 4–5 minut po každých 60–85 minutách nabíjení.
2. Před dobíjením nechte baterii 10–15 minut vychladnout.

D. Létání s dronem (viz nákres D)
Tip! Tipy pro pilota
- Manipulujte s páčkami ovladače zlehka, nedávejte je rychle do krajních poloh. Pilotování dronu je podobné spíše řízení kola než
hraní videohry.
- Důrazně doporučujeme začínajícím pilotům naučit se (po kalibraci ovládání) nejprve ovládat pouze vzlet a přistání. Pokud se
dron začne otáčet kolem svislé osy, není třeba snažit se tento pohyb korigovat. Pro první let je důležité naučit se dron udržet ve
stálé výšce přibližně jednoho metru nad zemí velmi jemnými pohyby levou pákou. Jakmile se to naučíte, můžete přistoupit k
ovládání dronu pomocí pravé páky.
1. Postup pro párování/synchronizaci dronu a dálkového ovladače
Technologie 2,4 GHz umožňuje ovládat více dronů na jednom místě, aniž by docházelo k vzájemnému rušení signálů. Aby dron
a dálkový ovladač fungovaly, musí se připojit a spárovat/synchronizovat podle následujících pokynů.
- Vložte baterie do přihrádky pro baterie a spojte je s nabíjecí zástrčkou na dronu. LED budou pozvolna zhasínat a opět se
tlumeně rozsvěcet (D1 a D2).
- Dron postavte na zem zadní částí směrem k vám a přední směrem od vás.
- Vypínač na ovladači přepněte do polohy „ON“, LED budou pozvolna zhasínat a opět se tlumeně rozsvěcet.
- Když se LED rozzáří naplno, dejte levou páku nejprve do horní a poté do spodní pozice (D3); LED na dronu bude pravidelně
blikat, párovací procedura je u konce (D4).
2. Spuštění motorů (pro manuální vzlétnutí)
Motory uvedete do chodu tak, že současně posunete levou páku do levé spodní polohy a pravou do pravé spodní polohy (D5).
Aby se dron vznesl, posuňte levou páku nahoru (D6). Až se dron snese zpět, vypnete motory tak, že současně posunete obě
páky podle nákresu (D5).
3. Autokalibrace dronu
Položte dron na rovný povrch.
Posuňte levou i pravou páku do levé spodní polohy (D7). Po 8 vteřinách uslyšíte „pípnutí“. Rotory se roztočí a spustí se
kalibrační proces. Jakmile se ozve dlouhé „pípnutí“, znamená to, že je autokalibrace u konce. Můžete odstartovat (proveďte
autokalibraci dronu, pouze pokud je jeho let nestabilní).
4. Letové prostředí
4.1 Před prvním letem si pečlivě prostudujte tento manuál a seznamte se s vlastnostmi a ovládáním dronu. Řízení dronu vyžaduje
cvik a zkušenost, které získáte nejlépe pod dozorem zkušeného dospělého.
4.2 NIKDY nelétejte za špatného počasí, v dešti, za silného větru nebo v mlze.
4.3 Používejte dron v otevřeném prostoru, daleko od budov nebo jiných překážek.
4.4 Nelétejte s dronem poblíž lidí, zvířat nebo překážek, v blízkosti elektrického vedení, stromů, jezer, řek atd.
4.5 Pokuste se vyhnout rušení ovladače jiným bezdrátovým zařízením.

E. Kalibrace dronu (pouze v Běžném režimu) (viz nákres E)

Pokud jsou motory v chodu, veďte opatrně levou páku směrem nahoru a zvedněte tak dron do výše přibližně půl až
jednoho metru nad zem.
E1: Otáčí se doprava
- Pokud se dron otáčí doprava, tiskněte postupně levý trimmer,
dokud otáčení neustane.
E2: Otáčí se doleva
- Pokud se dron otáčí doleva, tiskněte postupně pravý trimmer,
dokud otáčení neustane.
E3: Naklání se doprava
- Pokud se dron naklání doprava, tiskněte postupně levý
trimmer klonění, dokud se dron nevyrovná.

E4: Naklání se doleva
- Pokud se dron naklání doleva, tiskněte postupně pravý
trimmer klonění, dokud se dron nevyrovná.
E5: Letí dopředu
- Pokud dron letí dopředu, tiskněte postupně trimmer klopení
dozadu, dokud se dron nezastaví.
E6: Letí dozadu
- Pokud dron letí dozadu, tiskněte postupně trimmer klopení
dopředu, dokud se dron nezastaví.

F. Řízení letu: start (viz nákres F)
Automatický start a přistání:

Manuální vzlétnutí:

Stiskněte tlačítko automatického startu/přistání (F1) a dron vyletí do standardní
výšky a bude se vznášet na místě.

Aby dron vzlétnul, posuňte levou
páku nahoru; aby klesnul, posuňte
ji dolů (F4); páku pusťte a výška
letu dronu se ustálí.

Dron může vzletět z nebo přistát na klidné vodní hladině (F2).
Pozor: dron nepotápějte. Voděodolnost: standard IPX4 (odolné proti pocákání)
Opět stiskněte tlačítko automatického startu/přistání a dron automaticky přistane.
Pro případ nouzového zastavení stiskněte tlačítko zastavení (F3).

G2: Otáčení doleva a doprava
Udržujte dron v určité výšce. Aby se otočil proti směru hodinových ručiček, stiskněte levou páku směrem doleva. Aby se otočil po
směru hodinových ručiček, stiskněte ji doprava.
G3: Let do strany
Udržujte dron v určité výšce. Aby letěl směrem doleva, stiskněte pravou páku doleva. Aby letěl směrem doprava, stiskněte ji doprava.
G4: Let dopředu a dozadu
Udržujte dron v určité výšce. Aby letěl směrem dopředu, stiskněte pravou páku směrem nahoru. Aby couval, stiskněte ji dolů.

H. Nastavení letového režimu (Běžný režim a Headless režim)
(viz nákres H)
- Přepněte na Běžný režim (H1), směr ovládání bude shodný s přednastavením dronu (H2).
- Přepněte na Headless režim (H3), směr ovládání dronu se nastaví podle jeho polohy při vstupu do tohoto režimu. Od této chvíle bude
i ovládání otáčení a ovládání směru letu dronu nastaveno podle této polohy (H4).
- Jemně vertikálně stiskněte levou páku (H5) a přepínejte tak mezi Začátečnickým (jedno „pípnutí“) (H6), Středně pokročilým (dvě
„pípnutí“) (H7) a Pokročilým režimem (tři „pípnutí“) (H8).

I. Ochranné rámy

Rámy slouží jako vysoce účinná ochrana vrtulí před různým typem překážek a je schopná předejít nárazu a pádu dronu.

J. Stahování fotografií a videí

Krok 1. Ujistěte se, že je baterie dronu odpojena. Vyjměte Micro SD kartu, vložte ji do čtečky a karet azapojte do počítače. Objeví se
vyskakovací okno (J1).
Krok 2. Otevřete složku „PHOTO“ nebo „VIDEO“ a zkopírujte fotografie nebo videa do vašeho počítače (J2).

K. Rádce při potížích
Problém

Příčina

Náprava

Dron nereaguje.

- Dron a/nebo ovladač jsou vypnuté („OFF“).
- Baterie dronu je slabá.
- Dron vstoupil do pohotovostního režimu
a rotory jsou uzamčené.

- Přepněte přepínač do polohy „ON“.
- Dobijte baterii dronu.
- Stiskněte levou páku jednou směrem nahoru
a jednou dolů.

Dron vůbec nebo jen slabě
reaguje na pokyny ovladače.

- Párování a synchronizace nebyla dokončena
nebo provedena.

- Opakujte párování a synchronizaci.

Ztratili jste kontrolu nad
dronem.

- Jste příliš daleko.
- Vrtule je poškozená nebo deformovaná.

- Dosah ovládání v otevřeném prostoru je
30 metrů.
- Dosah ovládání nad vodní plochou je
15 metrů.
- Vyměňte poškozenou vrtuli za novou,
náhradní, která je součástí balení.

Věk: 8+

VAROVÁNÍ:

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – obsahuje malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že baterie, dobíjecí baterie,
knoflíkové baterie, akumulátory atd. nepatří do domácího odpadu.
Obsah baterií je nebezpečný pro zdraví a životní prostředí. Pomozte
chránit životní prostředí před zdravotními riziky. V případě, že je
výrobek mimo provoz, použijte běžné nářadí k jeho rozebrání
a vyjmutí zabudované dobíjecí baterie nebo odšroubujte kryt výměnné
baterie a vyjměte ji z výrobku. Zlikvidujte baterie podle směrnice
o likvidaci baterií a akumulátorů.
Směrnice o odpadních elektrických a elektronických
zařízeních (OEEZ)
Pokud je zařízení mimo provoz, vyjměte prosím všechny baterie
a uchovávejte je samostatně. Elektronické spotřebiče a součástky
odneste do sběrného dvoru elektrického odpadu. Ostatní
součástky mohou být zlikvidovány spolu s ostatním odpadem.

Bezpečnostní opatření:
Varování: Změny a úpravy tohoto výrobku, které nejsou ve shodě
s technickými pokyny k jeho používání, mohou vést ke ztrátě oprávnění
spotřebitele jej užívat.
Péče a údržba:
- Vyjměte baterie vždy, když nebudete výrobek delší dobu používat (u
dálkového ovladače).
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou konektor, kryt nebo další části
poškozeny. V případě poškození nesmí být výrobek používán s napájením
dálkového ovladače, dokud závada nebude odstraněna.
- Opatrně výrobek otírejte čistým hadříkem.
- Nevystavujte výrobek zdroji přímého tepla.
- Neponořujte výrobek do vody, mohou se tak poškodit jeho elektronické
součásti.
Bezpečné použití baterií:
- Nedobíjejte baterie, které k tomu nejsou určené.
- Dobíjecí baterie před nabíjením vyjměte (u dálkového ovladače).
- Dobíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělých.
- Nekombinujte různé druhy baterií nebo staré baterie s novými (u dálkového
ovladače).
- Doporučujeme používat pouze baterie stejného typu.
- Baterie vkládejte tak, aby byla dodržena správná polarita.
- Vybité bakterie vyjměte z výrobku (u dálkového ovladače).
- Zabraňte zkratování kontaktů baterie.
- Nekombinujte staré baterie s novými (u dálkového ovladače).
- Nekombinujte alkalické, standardní (zinko-uhlíkové) nebo dobíjecí
(nikl-kadmiové) baterie (u dálkového ovladače).
Dron je vybaven dobíjecí Li-Po baterií, věnujte prosím pozornost
následujícím bezpečnostním opatřením:
- Nevhazujte baterii do ohně nebo jiného tepelného zdroje.
- Nenechávejte baterii poblíž tepelného zdroje, jako je oheň nebo topení.
- Chraňte baterii před údery.
- Baterie nesmí přijít do styku s vodou, udržujte ji v chladném, suchém
prostředí.
- Baterii nabíjejte pouze pomocí adaptéru k tomu určenému.
- Chraňte baterii před úplným vybitím.
- Nepřipojujte baterii do elektrické sítě.
- Baterii nepájejte ani nepropichujte nehtem nebo jiným ostrým předmětem.
- Baterii nerozebírejte ani neupravujte.
- Nabíjejte baterii alespoň jednou za půl roku.
- Nepřenášejte ani neskladujte baterii s jinými kovovými předměty, jako jsou
např. náhrdelníky, sponky atd.
- Konce použité baterie omotejte izolační páskou nebo baterii vložte do
plastového sáčku a vhoďte do tříděného odpadu.
- Baterie uvnitř produktu není vyměnitelná.
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou konektor, kryt nebo další části USB
nabíječky poškozeny. V případě poškození nesmí být výrobek používán
s napájením dálkového ovladače, dokud závada nebude odstraněna.

Baterie pro dálkový ovladač:
Typ napájení:
Specifikace : DC 4.5 V, 0.3 W
Baterie : 3 x 1.5 V “AA”/LR6/AM3 (nejsou součástí balení)

Varování: výrobek není vhodný pro děti do 8 let.
Silverlit Toys Manufactory Ltd prohlašuje, že rádiové zařízení
84813 funguje v souladu se Směrnicí 2014/53/EU. Potvrzení
o dodržení směrnice EU naleznete v plném znění na
internetové adrese: www.silverlit.com/a/certificate
Hračku lze připojit pouze k zařízení třídy
ochrany II, opatřeném následujícím
symbolem.

Prohlášení FCC

Toto zařízení splňuje podmínky bezpečného používání dálkově ovládaných zařízení
podle části 15 předpisů FCC. Používání podléhá následujícím dvěma podmínkám:
1. Výrobek nesmí způsobovat rušení a
2. Výrobek musí být odolný vůči rušení, a to i takovému, které může ovlivnit jeho chod.
POZNÁMKA: Tento výrobek prošel testy a splňuje podmínky pro digitální zařízení třídy
B, v souladu s částí 15 předpisů FCC. Omezení jsou navržena tak, aby poskytovala
přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při provozu v obydlených oblastech.
Nicméně není možné zaručit, že v žádném případě k rušení jednotlivých frekvencí
nedojde. Pokud se stane, že výrobek ovlivňuje příjem rozhlasového nebo televizního
signálu, což ověříte vypnutím a opětovným zapnutím výrobku, doporučujeme uživateli
rušení omezit jedním z následujících opatření:
- Přesměrujte nebo přesuňte příjmovou anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do jiného elektrického obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- Poraďte se s prodejcem nebo rádio/TV technikem.

Důležité poznámky:

- Pozor! Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
- Používejte pouze pod dozorem dospělého.
- Výrobek je určen pouze pro domácí použití (dům a zahrada).

Tip!

Bezpečnostní pokyny

- Nikdy nerozebírejte nebo neupravujte tento výrobek. Předejdete tak jeho
poškození.
- Řízení dronu vyžaduje cvik a zkušenost, které získáte nejlépe pod dozorem
zkušeného dospělého.
- Výrobek nepoužívejte, je-li některá jeho část poškozená.
- Větrné prostředí a nízký dosah ovládání mohou vést ke ztrátě kontroly.
- Pozor! Nelétejte s dronem poblíž lidí nebo zvířat.
- Nelétejte s dronem v blízkosti vody a elektrického vedení.
- Kvůli vyšší bezpečnosti by měla být místnost, ve které hračku používáte,
dostatečně velká.
- Dron vždy sledujte a předejděte jeho přistávání nebo havarování poblíž vaší
hlavy, těla nebo jiných lidí.
- Během řízení dronu stůjte, abyste v případě nutnosti mohli rychle uniknout před
srážkou s ním.
- Dron a dálkový ovladač po použití vždy vypněte.
- Varování! Nedotýkejte se běžících vrtulí. Abyste předešli zranění, zabraňte jejich
kontaktu s prsty, vlasy nebo volným oblečením.
- Do běžících vrtulí nikdy nevkládejte ani neházejte žádné předměty.
- Pozor, riziko poranění očí! Dodržujte bezpečnou vzdálenost alespoň 1 metr.
- Uchovejte tento manuál pro případnou potřebu.
- Výrobek používejte, pouze pokud je řádně sestaven podle návodu.

Poznámky:

- Pro dosažení maximálního výkonu použijte nové alkalické baterie.
- Tento výrobek musí být napájen pouze pomocí doporučeného adaptéru.

Funkce tohoto výrobku mohou být narušeny silným elektromagnetickým rušením.
Pokud se tak stane, podle návodu jej restartujte, čímž obnovíte jeho chod.
V případě, že se funkce výrobku neobnoví, zkuste jej použít na jiném místě.

Baterie pro dron:
Typ napájení:
Specifikace: DC 3,7 V, 23 W
Baterie: 1 x 3,7 V Li-Po dobíjecí baterie (součást balení)
Kapacita: 850 mAh

