Určeno pro věk 14+
Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

Kvadrokoptéry HUBSAN

Návod k použití pro RC kvadrokoptéry HUBSAN
Platí pro všechny modely, specifické odlišnosti pro jednotlivé modely najdete v kapitole 10
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1. Úvod
Děkujeme za zakoupení kvadrokoptéry HUBSAN. Kvadrokoptéry HUBSAN jsou kvalitně zpracované,
spolehlivé a odolné stroje s výbornými letovými vlastnostmi. Jedná se o skvěle ovladatelné stroje s velmi
dobrou výdrží a několika letovými módy. Všechny kvadrokoptéry létají velmi přesně a stabilně, využívají
nejnovější 6-osý gyroskop a umožňují akrobatické přemety. Tento návod platí pro všechny kvadrokoptéry,
v předposlední kapitole uvádíme specifické odlišnosti jednotlivých typů od tohoto návodu.

2. Bezpečnostní upozornění
Tato kvadrokoptéra není hračka a je určena pro uživatele starší 14 let.
Nevhodné používání může způsobit úraz či zranění. Dbejte na osobní bezpečnost i bezpečnost ostatních,
kteří se vyskytují v dosahu. Některé části stroje se pohybují vysokou rychlostí (rotory) a přestože nemohou
při běžném užívání způsobit vážný úraz, je potřeba opatrnosti a ohleduplnosti zejména na veřejných
prostranstvích.
Úplným začátečníkům doporučujeme, aby se zprvu učili létat pod dozorem pilota majícího zkušenosti s
ovládáním podobných strojů, než získají základní návyky. Vyvarujete se tak zbytečným poškozením stroje
či zranění lidí kolem vás.
Provozujte kvadrokoptéru ideálně v soukromí a na otevřeném prostranství. Vyvarujte se létání v okolí
budov, většího množství osob, drátů vysokého napětí nebo stromů.
Kvadrokoptéra je napájena Lithium Polymerovou baterií (LiPo). Baterii nikdy nenabíjejte pokud je vložena
do stroje – u vadného kusu hrozí nebezpečí vznícení a zničení baterie. Pokud plánujete neprovozovat stroj
po dobu jednoho týdne a více, uskladněte baterii nabitou zhruba z 50%.
Bezpečnostní upozornění pro Lithium Polymerové baterie
LiPo baterie se liší od konvenčních baterií svým chemickým složením a tím, že jsou
zapouzdřeny v relativně tenkém foliovém obalu. Toto má výhodu zejména ve vztahu k hmotnosti baterie,
ale činí je náchylnější k poškození pokud nejsou správně používány. U těchto baterií (stejně jako u všech
ostatních typů baterií) je u vadného kusu nebezpečí vznícení pokud nejsou dodržovány následující
bezpečností instrukce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nabíjejte a skladujte LiPo baterie na místě, kde případné vznícení či exploze neohrozí život či majetek
Skladujte baterii na suchém místě za pokojové teploty
Udržujte baterie z dosahu dětí
Nenabíjejte baterie, které bobtnají nebo vykazují jiné známky změny objemu
Nenabíjejte baterie, které jsou viditelně poškozené či zničené
V případě havárie kvadrokoptéry prohlédněte baterii, zda není poškozená
Staré, poškozené či zničené baterie patří do sběru elektro odpadu, nevhazujte do koše
Nepřebíjejte baterii, po nabití jí odpojte
Nenechávejte baterii bez dozoru v průběhu nabíjení
Nenabíjejte baterii v dosahu hořlavých látek a tekutin
Ujistěte se, že je baterie nabíjena se správnou polaritou. Obrácení polarity při nabíjení vede ke zničení
baterie
Při vznícení baterie ji nehaste vodou, ale práškovým či sněhovým hasicím přístrojem
Při přenášení či transportu baterie se vyvarujte styku s ostrými či kovovými předměty, které ji mohou
poškodit
V případě havárie, přestaňte létat u nechte baterii 30 minut bez zátěže
Vyvarujte se vlhkosti, produkt obsahuje elektrosoučástky citlivé na vlhkost, nelétejte v deštivém počasí,
nebo pokud je ještě rosa. Vystavení vodě či vlhkosti může způsobit nefunkčnost, ztrátu kontroly a tím
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V případě oprav používejte pouze originální příslušenství HUBSAN určené pro konkrétní model.
Za provozu nespouštějte kvadrokoptéru z dohledu, pokud jí ztratíte z dohledu, ihned se snažte přistát
nebo se vraťte, pokud je to možné. Za letu byste měli na kvadrokoptéru vidět za každé situace.

3. Příprava k letu
Před každým letem pečlivě prohlédněte kvadrokoptéru. Zkontrolujte baterii, zda je nabitá a připravená k
letu a vysílač. Před vlastním letem musí být páčka plynu ve spodní poloze (poloha dolů). Zkontrolujte, zda
jsou rotory nepoškozené a uchycení motorů. Poškozené části mohou způsobit špatnou ovladatelnost, pád
stroje či úraz. Zkontrolujte zda je baterie správně uchycená v těle kvadrokoptéry, případné vibrace
negativně ovlivňují letové vlastnosti, špatné uchycení baterie může způsobit ztrátu kontroly nad strojem.
Vždy zapínejte nejdříve vysílač a až poté vlastní kvadrokoptéru, při vypínání nejprve vypněte stroj a až
poté vysílač.

4. Nabíjení baterie
Kvadrokoptéry mají zabudovanou LiPo baterii, jednotlivé modely se liší kapacitou baterie.
Vyndejte baterii ze spodní části kvadrokoptéry.

Připojte baterii k USB nabíječce, která je součástí balení, tu poté připojte do USB zdířky počítače nebo
jiného zařízení s USB konektorem. LED diody po dobu dobíjení svítí a vypnou se, pokud je baterie nabitá.
Napětí USB nabíječky je 5V +/-0,5V.

Před dlouhodobějším uskladněním baterii vždy částečně dobijte. LiPo baterie si poměrně dlouhou dobu
udržují svou kapacitu. Za normálních okolností není nutné uskladněnou baterii dobíjet po dobu 3-6
měsíců. V případě, že dojde u LiPo baterie k hlubokému vybití, pravděpodobně ji již nebude možné nabít a
je nutné ji nahradit novou.
Staré, poškozené či vadné baterie odevzdejte do odpadu pro tyto účely určené (sběr elektrozařízení),
nevhazujte prosím do komunálního odpadu. Chraňte životní prostředí!
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5. Vysílač / ovládání kvadrokoptéry
Přehled údajů zobrazovaných na LCD obrazovce
Stav nabití
baterie

zobrazovaná
hodnota

úprava ovládání
směru

Stav nabití
baterie

zobrazovaná
hodnota

úprava plynu úprava plynu
Letový mód

Letový mód
úprava
zatáčení

úprava směru

úprava
zatáčení

úprava
křidélek

MÓD 1

úprava
křidélek

MÓD 2

Přehled ovládacích prvků vysílače / ovladače

LCD obrazovka
úprava plynu

úprava směru
ovládání směru / zatáčení

ovládání plynu / křidélek
zapnout / vypnout

úprava zatáčení

úprava křidélek

MÓD 1

LCD obrazovka
úprava směru

úprava plynu
ovládání plynu / zatáčení

ovládání směru / křidélek
zapnout / vypnout

úprava zatáčení

úprava křidélek

MÓD 2
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Páka ovládání plynu - určuje pohyb stroje nahoru a dolů
nahoru

MÓD 2

dolů

MÓD 1

Páka zatáčení - při letu ovládá zatáčení stroje vlevo a vpravo
zatáčení vpravo

MÓD 2

MÓD 1

zatáčení vlevo

Páka ovládání směru - určuje směr letu vpřed nebo vzad

vzad

vpřed
MÓD 2

MÓD 1

Páka křidélek - umožňují pohyb stroje bokem vpravo nebo vlevo

vlevo
MÓD 2

MÓD 1
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Nastavení módů ovládání

Vysílač umožňuje dle preferencí uživatele ovládání ve 2 různých módech s různým rozložením ovládacích
prvků dle obrázků níže.

oba módy

oba módy

MÓD 2

MÓD 1
Mód 1 - posuňte levou páčku do levé horní pozice a pravou do pravé horní pozice, držte a zapněte
vysílač. Pohybujte páčkami dvakrát dokola ve směru hodinových ručiček. Stiskněte jakékoli tlačítko úprav
(např. tlačítko úpravy křidélek a držte, dokud se červeně nerozbliká LED dioda vysílače.
Mód 2 - posuňte levou páčku do levé horní pozice a pravou také do levé horní pozice, držte a zapněte
vysílač. Pohybujte páčkami dvakrát dokola ve směru hodinových ručiček. Stiskněte jakékoli tlačítko úprav
(např. tlačítko úpravy křidélek) a držte, dokud se červeně nerozbliká LED dioda vysílače.
Kalibrace ovladače
V průběhu užívání působí na elektroniku nejrůznější negativní vlivy (otřesy, nárazy, vibrace, vnější
prostředí), proto doporučujeme občasné zkalibrování ovladače.
Mód 2 - páka plynu do spodní pravé polohy a několikrát za sebou rychle zahýbejte pákou ovládání směru
deleva a doprava, dokud nezačne zeleně blikat LED dioda ovladače.
Mód 1 - páka ovládání směru do spodní pravé polohy, páka plynu taktéž a poté několikrát opět zahýbejte
doleva a doprava, dokud nezačne blikat LED dioda ovladače.
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Výměna baterií v ovladači
Na obrázcích níže je uveden postup při výměně baterií v ovladači. Ovladač vyžaduje 4 ks tužkových baterií
typu AAA, nejsou součástí dodávky. Nemíchejte staré a nové baterie, různé typy baterií ani nenabíjejte
jednorázové baterie.

Zatlačte a sundejte kryt

Vložte 4 ks AAA tužkových baterií
se správnou polaritou

Nasaďte kryt zpět

6. Bezpečný vzlet
Kvadrokoptéry Hubsan jsou vybavené bezpečnostním módem, který umožňuje vlastní let teprve po
připojení baterie a bezpečném spárování stroje s ovladačem.
1. Přes samotným zapnutím stroje začněte tím, že nastavíte páku plynu do spodní polohy

MÓD 2

MÓD 1

2. Zapněte vysílač a LED dioda začne červeně
blikat. Nepohybujte pákami ani nemačkejte na
žádné jiné tlačítko, dokud nedoje ke spárování
vysílače se strojem. Dioda po úspěšném spárování
začne svítit zeleně.

3. Připojte baterii ke stroji, dbejte na správnou
polaritu.
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4. Vložte baterii do spodku kvadrokoptéry. Ujistěte se, že jsou kabely zasunuty do bateriové části tak, že
nebudou za letu trčet ze stroje a negativně tak ovlivňovat letové vlastnosti a těžiště stroje. Smotejte je tedy
a zastrčte do držáku jak je ukázáno na obrázku níže.

Po ukončení létání a vypnutí vysílače vždy odpojte baterii od stroje.
LED indikace
Při párování vysílače se strojem se po pípnutí změní barva blikající diody vysílače z červené na zelenou indikuje úspěšné spárování. Současně se na stroji rozsvítí LED osvětlení. Toto jde vypnout stisknutím
tlačítka úpravy plynu (spodní poloha) po dobu cca 2 vteřin. Stejným způsobem lze vypnuté osvětlení opět
zapnout. LED osvětlení začne automaticky blikat, pokud je baterie vybitá nebo došlo k přerušení
spojení s vysílačem.

MÓD 2

MÓD 1

7. Pokročilá nastavení
Tovární nastavení stroje po zapnutí je vždy nastaveno na “normální” mód, který je plně dostačující
začínajícím a středně pokročilým pilotům. Zkušeným pilotům pak zprostředkovává stroj po přepnutí do
módu “Expert” ještě lepší letové zážitky s různými akrobatickými finesami.
Stisknutím páky ovládáním směru aktivujete Expertní mód (vysílač i stroj musí být oba zapnuty). Dvojí
pípnutí indikuje přepnutí do expertního módu, jedno pípnutí indikuje normální mód.
Na LCD displeji se zobrazí letový mód “Expert” a LED dioda začne blikat střídavě červeně a zeleně.

Normální mód

H107
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Nastavení citlivosti
Podržte páčku řízení směru v dolní poloze po
dobu 2 vteřin a dostanete se do “SE” menu
nastavení (set-up menu).
Stiskněte patu páky plynu (obr. vpravo) a na
displeji začne problikávat čára zobrazující
nastavení dané vlastnosti. Opětovným
stiskem přepínáte mezi jednotlivými
vlastnostmi (zatáčení, řízení směru, křidélka).
Stiskem příslušných tlačítek (úprava
zatáčení, úprava směru, úprava křidélek)
nastavujete příslušné hodnoty.

Citlivost zatáčení

Mód 2

Citlivost řízení směru

Mód 1

Citlivost křidélek

8. Přemety a vzdušná akrobacie
Přemety fungují pouze v Expertním módu. Stiskněte páku ovládání směru abyste se dostali do Expertního
módu.

MÓD 2

MÓD 1

Stiskněte páku plynu a vstoupíme do “akrobatického” módu (ozve se dvojí pípnutí).
Opětovným stiskem se zase dostanete zpět (jedno pípnutí).

Pozor: při provádění přemetů leťte v horizontální poloze a přidáním plynu trochu vystoupejte před
vlastním provedením přemetu.
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Přemet vlevo
Stiskněte páku křidélek plně doprava a poté rychle plně vlevo. Uvolněte páku do střední pozice po
provedení přemetu.

MÓD 2

MÓD 1

Přemet vpravo
Stiskněte páku křidélek plně doleva a poté rychle plně vpravo. Uvolněte páku do střední pozice po
provedení přemetu.

MÓD 2

MÓD 1

Přední přemet
Stiskněte páku řízení plně dozadu a poté rychle vpřed. Uvolněte páku do střední pozice po provedení
přemetu.

MÓD 2

MÓD 1
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Zadní přemet
Stiskněte páku řízení plně vpřed a poté rychle dozadu. Uvolněte páku do střední pozice po provedení
přemetu.

MÓD 2

MÓD 1

Pokud je baterie téměř vybitá, nelze provádět přemety.

9. Výměna rotorů
Rotory nejsou identické. Jsou označené písmeny A a B, také jsou barevně odlišené. Pokud měníte rotory,
ujistěte se, že jsou nainstalovány tak, jak je ukázané na obrázku níže. Pokud nainstalujete rotory špatně,
stroj nepoletí či nabourá.

Při výměně si přidržte rotor, vložte U-klíč pod rotor, s citem zatáhněte a rotor vysuňte z hřídele motoru. Při
nasazování nového rotoru na hřídel postavte stroj na rovnou a pevnou plochu a nový rotor poté jemně ale
pevně nasaďte na hřídel. Popř. vezměte stroj do ruky a vytvořte patřičný protitlak zespodu na motor.
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Zejména začátečníkům doporučujeme být velmi opatrní s létáním, rotory se při nezdařených
manévrech velmi rychle opotřebovávají a jejich opotřebení má negativní vliv na letové vlastnosti.
Některé verze kvadrokoptér proto mají již v základu přibalenou ochranu rotorů, u dalších je možno
dokoupit ji jako volitelné příslušenství.
Při instalaci ochrany rotorů a případné výměny rotorů se ochrana rotorů nasazuje pod samotné rotory. Při
instalaci ochrany rotorů nejprve demontujte samotné rotory. Rám ochrany rotorů obsahuje 4 otvory, které
nasaďte na jednotlivé motory, zlehka zatlačte a poté nasaďte rotory. Při demontáži postupujte opačným
způsobem.
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10. Odlišnosti jednotlivých verzí kvadrokoptér HUBSAN od uvedeného základního návodu
Model H111 nano
Kvadrokoptéra H111 nano je nejmenší a nejjednodušší z kvadrokoptér HUBSAN. Od ostatních verzí se liší
tím, že nemá kameru, LCD display na vysílači ani speciální funkce typu “Altitude hold”. Také ovládání je
oproti ostatním typům jednodušší. Způsob nastavení jednotlivých módů řízení je shodný s ostatními typy.

úprava směru
ovládání směru / zatáčení

ovládání plynu / křidélek

úprava křidélek

zapnout / vypnout

MÓD 1

úprava směru

ovládání směru / křidélek

ovládání plynu / zatáčení

úprava křidélek

zapnout / vypnout

MÓD 2
Další odlišností je způsob nastavení citlivosti, která je rozdělena do 3 úrovní - nízká - střední - vysoká.
Mezi jednotlivými citlivostmi přepínáme stisknutím páky ovládání směru.
1. LED dioda na vysílači svítí zeleně - nízká citlivost (30% citlivost), vhodná pro začátečníky
2. LED dioda na vysílači bliká zeleně - střední citlivost (60% citlivost), vhodná pro středně pokročilé
3. LED dioda na vysílači bliká oranžově - vysoká citlivost (100% citlivost), pro zkušené piloty
Přemety fungují pouze při aktivované vysoké citlivosti. Stisknutím páky plynu se aktivuje “akrobatický
mód” (ozve se dvojí pípnutí), opětovnými stiskem opustíte “akrobatický mód” do standartního (jedno
pípnutí).

Model H107L
Žádné odlišnosti od výše uvedeného základního návodu.
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Tento model je novější verzí modelu H107L. Liší se odlišným designem, baterií s vyšší kapacitou a má
navíc funkci udržování výšky (Altitude hold). Způsob ovládání je shodný s typem H107L, funkce Altitude
hold se aktivuje stisknutím páky plynu. Po stisknutí začne kvadrokoptéra stoupat, po uvolnění páky drží
stroj nastavenou výšku.
Model obsahuje ochranu rotorů již v základním balení.

Model H107C (s 720* kamerou)
Tento model se od základního typu H107L liší zabudovanou přední HD kamerou s rozlišením 1280*720 a
nahráváním záznamu letu na microSD paměťovou kartu. Karta není součástí balení, je nutné ji zakoupit
zvlášť.
Postup pro nahrávání videa:
1. spárujte vysílač a kvadrokoptéru
2. uvnitř slotu na paměťovou kartu se rozsvítí červené a modré diody
3. vložte micro SD kartu dovnitř, může trvat několik vteřin než kamera paměťovou kartu rozpozná
4. v okamžiku kdy zhasne červené světlo je karta připravena k nahrávání
5. pro začátek nahrávání stiskněte tlačítko vedle slotu na paměťovou kartu. Červené světlo uvnitř slotu
začne blikat (indikuje nahrávání)
6. pro vypnutí nahrávání stiskněte opět tlačítko, červené světlo přestane blikat a video se uloží
7. v případě, že nechcete nahrané video uložit, vypněte kvadrokoptéru namísto opětovného stisknutí
tlačítka

Pozn.: před použitím úplně nové micro SD karty bude pravděpodobně nutné ji nejdříve zformátovat.
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Model H107C+
Hubsan H107C+ je vylepšená verze kvadrokoptéry H107C. Odlišuje se především svým futuristickým
vzhledem, lepší ergonomií ovládacích prvků, má větší kapacitu baterie a nabízí navíc funkci “Altitude hold”
(držení výšky). Opět je vybavena HD kamerou s rozlišením 1280*720 k pořizování fotografií či nahrávání
videa na micro SD kartu, kamera a nahrávání je však u tohoto typu řízena přímo z vysílače.
Nabíjení stroje
metoda 1 - kvadrokoptéra má na těle v pravé horní
části micro USB slot, do kterého připojte nabíjecí
kabel a ten poté do USB zařízení. Doba nabíjení je
zhruba 80 minut, po nabití (zhasnutí LED diod) kabel
odpojte
metoda 2 - ze zadní části stroje vytáhněte baterii a
tu zasuňte do druhého typu nabíjecího kabelu, který
je součástí balení. Kabel poté opět připojte k USB
zařízení.

Ovládací prvky vysílače

LCD obrazovka
tlačítko fotografování

tlačítko nahrávání videa
úprava směru
ovládání plynu / křidélek

ovládání směru / zatáčení

zapnout / vypnout

úprava zatáčení

úprava křidélek

MÓD 1

LCD obrazovka
tlačítko fotografování

tlačítko nahrávání videa
úprava směru

ovládání plynu / zatáčení

ovládání směru / křidélek
zapnout / vypnout

úprava zatáčení

úprava křidélek

MÓD 2
H107
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Postup pro nahrávání videa a pořizování fotografií

YVWW.hubsAN.CO

1. spárujte vysílač a kvadrokoptéru
2. uvnitř slotu na paměťovou kartu se rozsvítí červené a modré diody
3. vložte micro SD kartu dovnitř, může trvat několik vteřin než kamera paměťovou kartu rozpozná
4. v okamžiku, kdy zhasne červené světlo je karta připravena k nahrávání
5. pro začátek nahrávání stiskněte tlačítko vedle slotu na paměťovou kartu. Červené světlo uvnitř slotu
začne blikat (indikuje nahrávání)
6. pro vypnutí nahrávání stiskněte opět tlačítko, červené světlo přestane blikat a video se uloží
7. v případě, že nechcete nahrané video uložit, vypněte kvadrokoptéru namísto opětovného stisknutí
tlačítka
Pro fotografování a nahrávání videa můžete také použít ovladání na vysílači pomocí předních tlačítek.
1. stiskněte levé přední tlačítko na vysílači pro pořízení fotografie. Červená LED dioda na stroji blikne.
2. pokud chcete nahrávat video, stiskněte pravné přední tlačítko pro začátek nahrávání. Červená LED
dioda na stroji začne blikat. Stiskněte ještě jednou pro ukončení nahrávání.

fotografování

nahrávání
videa

Pozn.: před vložením či vyjmutím paměťové karty vypněte vysílač i kvadrokoptéru. Tlačítko vypnutí je nutné
podržet cca 2 vteřiny.
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Model H107D
Jedná se o stroj tzv. FPV kategorie (first personal view), tzn. stroj s kamerou a do vysílače zabudovaným
LCD monitorem pro online sledování letu. Let je možné zaznamenávat na micro SD kartu.
Ovládací prvky vysílače

Hlavní menu

nabití kvadrokoptéry

čas

nabití kvadrokoptéry

nabití vysílače

nabití vysílače

čas

nahrávání

úprava směru
úprava
zatáčení

MÓD 1

nahrávání

úprava
plynu

úprava
plynu

úprava
křidélek

úprava
zatáčení

úprava směru
úprava
křidélek

MÓD 2

Vysílač
LCD obrazovka
nahrávání
úprava plynu

bez použití
úprava směru

ovládání plynu / křidélek

ovládání plynu / zatáčení

zapnout / vypnout

úprava zatáčení

úprava křidélek

MÓD 1
konektor pro
připojení video brýlí

slot na micro SD kartu

konektor pro
připojení sluchátek

mini USB konektor

LCD obrazovka
bez použití

nahrávání
úprava směru

úprava plynu

ovládání směru / křidélek
zapnout / vypnout

ovládání plynu / zatáčení
úprava zatáčení

úprava křidélek

MÓD 2
H107
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Poznámky:
YVWW.hubsAN.CO
1. Video se přeruší, pokud jsou baterie vysílače již téměř vybité
2. Pokud se paměťová karta zaplní, již se obraz dále nenahrává a na obrazovce se objeví hláška “SD full”
3. Doporučujeme použít kartu alespoň s kapacitou 4GB a class 4
4. Před použitím micro SD kartu zformátujte pomocí vysílače
5. Pokud jsou baterie vysílače již málo nabité, začne blikat červená LED dioda a LCD obrazovka zhasne.
Stále však máte kontrolu nad strojem, přistaňte a vyměňte baterie za nové.
6. Vysílač a kvadrokoptéra se nespárují, pokud jsou baterie málo nabité.
7. Do vysílače používejte pouze 1,5V AA baterie, jiný typ baterií poškodí vysílač
Výběr frekvence
Vysílač si sám vybírá nejlepší vhodnou frekvenci pro přenos videa. Pokud není ve vaší lokalitě žádné
rušení, můžete změnit ručně nastavení z frekvence 5.725 GHz na 5.945 GHz. Vyšší frekvence zaručuje
vyšší dosah a lepší kvalitu přenosu.
Stiskněte páku řízení směru cca 1 vteřinu a dostanete se do menu nastavení. Zde se pohybujete pohybem
páčky nahoru - dolů a doleva - doprava.
Páčkou dolů najeďte na volbu “5.8 G Frequence” pohybem doprava - doleva zvolte příslušnou frekvenci.
Z menu se dostanete stisknutím páky řízení směru na cca 2 vteřiny.

Přehrávání záznamu letu
Vysílač umí přehrávat záznam letu, který jste v průběhu letu pořídili. Stiskněte páku řízení směru cca 1
vteřinu a dostanete se do menu nastavení. Zde vyberte “Play record” a poté si můžete přehrát záznamy
letu, které jste dříve pořídili.
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Nastavení času
Na vysílači si také můžete nastavit reálný čas a příslušné časové pásmo.

Zformátování paměťové karty
Před prvním použítím je nejdříve nutné zformátovat paměťovou kartu. Vložte kartu do vysílače. V menu
vysílače vyberte položku “Format SD Card”, poté potvrďte volbou “YES”.

Pozor: vždy zformátujte paměťovou kartu a zapněte nahrávání před samotným letem.
Nahrávání
Paměťovou kartu vkládejte do vysílače pouze když je vypnutý. Pokud jí chcete vyjmout, nejdříve zastavte
nahrávání, vypněte vysílač a až poté vyjměte kartu.
1. vložte paměťovou kartu do příslušeného slotu. Kartu pomalu vkládejte (popř. vytahujte) správnou
stranou
2. Pokud právě nahráváte, na obrazovce se zobrazí červeně blikající nápis “REC”
3. Pro zapínání a vypínání používejte pravé boční tlačítko na vysílači. Zapněte kameru ještě než vzlétnete
abyste si ověřili, že je paměťová karta správně zformátována. Formátování za letu způsobí ztrátu
kontroly nad kvadrokoptérou.
Stiskněte
tlačítko
nahrávání
pro
zapnutí či
vypnutí

H107
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Nastavení citlivosti

YVWW.hubsAN.CO

Nastavení citlivosti jednotlivých prvků ovládání stejně tak přepínání do expertního módu najdete opět v
hlavním menu pod názvem “Set sensitive”.

Pozn.: přemety a akrobatické prvky fungují pouze při zapnutém expertním módu. Ten aktivujete stisknutím
páky plynu (ozve se dvojité pípnutí), dalším stiskem přepnete zpět do normálního módu (jedno pípnutí).

Důležitá upozornění
Pokud jste nováček a nemáte s létáním dostatek zkušeností, startujte velmi opatrně a pomalu. Nelétejte
zpočátku výše než 3 m nad zemí než si dostatečně osvojíte ovládání stroje. Létání podle LCD displeje velmi
zkresluje (výška, rychlost). Také je rozdíl mezi létání za bezvětří a větrného počasí. Mějte okolo sebe
dostatek prostoru pro létání, ideálně létejte nad měkkým trávníkem (pozor na vlhkost) a vyhněte se tvrdým
dopadovým plochám. Kvadrokoptéra má již v základu ochranu rotorů, používejte je. Nejdříve se naučte
létat staticky na místě a do boků, zkoušejte si přistání na přesnost. Poté se naučte precizně létat ve
vytyčeném prostoru a teprve až zvládnete výborně stroj ovládat, začněte létat podle LCD displeje.
Ochrana rotorů je výborný pomocník pro začátečníky, rotory se při jakémkoli neopatrném zásahu jiných
předmětů velmi rychle opotřebovávají což má negativní vliv na letové vlastnosti.
Záznam z kamery je v rozlišení 640*480, ale je na paměťové kartě uložen ve formátu 640*240. Pokud si
chcete prohlížet záznam letu na počítači, konvertujte záznam do formátu 640*480 pomocí konvertoru videa
(najdete např. na stránkách www.freemake.com/free_video_converter/). Výrobce doporučuje přehrávat
záznam pomocí programu KMP media.
Pro čistý a jasný obraz a záznam letu doporučujeme létat v otevřeném prostoru, mimo budovy, stromy
apod.

H107

THE HU8SAN

20

H

Model H107D+
Hubsan H107D+ je vylepšená verze kvadrokoptéry H107D. Stejně jako u verze H107D se jedná o stroj
kategorie FPV (first perosnal view) s vestavěným LCD displejem do vysílače, využívá však HD kamery s
rozlišením 1280*720, má funkci Altitude Hold (držení výšky) a mimo nahrávání umožňuje pořizovat
fotografie.
Ovládací prvky a způsob ovládání jsou velmi podobné typu H107D s těmito rozdíly. Pro pořizování
fotografií slouží na vysílači tlačítko v levém horní rohu, viz. obrázek

fotografování

nahrávání videa

Nabíjení baterie je možné dvojím způsobem a sice stejně jako u typu H107C+

Slot na paměťovou kartu najdete zespodu stroje a
nahrávání lze aktivovat stisknutím tlačítka vedle
slotu.
Také je možno ovládat nahrávání a pořizování
fotografií pomocí příslušných tlačítek na vysílači.
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11. Záruční podmínky

YVWW.hubsAN.CO

Kvadrokoptéry HUBSAN jsou odolné, spolehlivé a kvalitní kvadrokoptéry. Vzhledem k charakteru použití
(létání) a konstrukci (citlivá elektronika) jsou však náchylné na způsob používání a vyžadují citlivé a opatrné
zacházení.
Ke všem kvadrokoptérám HUBSAN z naší nabídky držíme skladem náhradní díly, které je možné u nás
zakoupit. Pro případné opravy používejte pouze originální díly k danému typu.
Záruční doba činí 24 měsíců a vztahuje se na skryté vady materiálů a jednotlivých částí stroje, které se
projeví v této záruční době a 6 měsíců na baterii.
Záruka se nevztahuje na:
•
•
•
•

poškození stroje způsobené nevhodným užíváním nebo v podmínkách, ke kterým není stroj určen
poškození způsobené pádem, nárazem nebo jinými vnějšími vlivy způsobené uživatelem
poškození způsobené neodborným uvedením do provozu, zásahem do stroje či jeho částí
opotřebení způsobené běžným užíváním kvadrokoptéry
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