
 
 

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz 

Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.  

 
 
 

 

V109G - RC DRON SYMA Z5 
 
Návod k použití 
 
 
Vážení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. 
Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným 
osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu 
kdykoliv přečíst! 
 

 
Bezpečnostní upozornění:  
 
1. Uschovejte příslušenství menších dronů na místech, která jsou mimo dosah dětí, abyste předešli 
nehodám. 
2. Tento dron je velmi silný. Než se s letadlem naučíte správně manipulovat, zkoušejte jej venku a joystick 
mačkejte velmi pomalu, aby se zabránilo příliš rychlému stoupání dronu a zbytečné kolizi a poškození. 
3. Když je let ukončen, nejprve vypněte napájení dálkového ovladače a poté vypněte napájení dronu. 
4. Vyvarujte se umisťování baterií na místa s vysokými teplotami a teplem  
5. Dron ve vzduchu nepřibližujte k osobám na blíže než 2-3 metry, aby se předešlo kolizi s tělem osoby ani 
při nečekané situaci.  
6. Když dron obsluhují malé děti, musí být zajištěno, aby dospělí byli v dostatečné blízkosti k zásahu.  
7. Dobíjecí baterie jsou zakázány. Při instalaci nebo výměně baterií věnujte zvláštní pozornost polaritě baterií; 
míchání nových a starých baterií nebo různých typů baterií je přísně zakázáno. 
8. Pokud dron nepoužíváte, nebo nemáte v plánu jej používat na aspoň 10 dní, vybijte baterii na 40-50%. 
toto prodlouží životnost baterie.  
9. Svorky a napájecí zdroj nesmíte zkratovat.  
10. Nikdy neporušujte národní pokyny pro kontrolu leteckého provozu a nikdy nelétejte s dronem v blízkosti 
ranvejí.  
11. Je zakázáno použití dronu s jiným druhem transformátoru než je určeno. Pokud je poškozen, 
nepoužívejte jej.  
12. Po použití se ujistěte, že je dálkový ovladač i tělo dronu vypnuto.  
13. Nikdy se nedívejte přímo do laserového paprsku.  
14. Opravy může provádět pouze specialista.  

 
Specifikace:  
Váha: cca 72g 
Velikost: 180x330x65 mm  
Dolet: 30m 
Výška letu: 10m 
Doba letu: cca 12 min 
Průměr motoru: 7 
Baterie: 3,7V 500mAh 
Nabíjecí čas baterie: cca 80 min.  
 
 

Dálkový ovladač:  
2,5 GHz 
Provozní teplota: 0-40°C 
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Balení:  
 
Tělo letadla 1x 
Dálkový ovladač: 1x 
Držák telefonu: 1x 
USB nabíječka: 1x 
Vrtule: 4x 
Chránič vrtule: 2x 
Návod: 1x 

 
 

Popis dronu: 
 
 
1 - Chránič vrtule 
2 - Motor 
3 - Tlačítko napájení 
4 - Horní Vrtule 
5  - Spodní Vrtule 
6 - Kryt baterie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis ovladače: 

 
1 - Tlačítko napájení 
2 - Levý joystick (stisknutím a podržením provedete jemné úpravy a po 
dokončení uvolněte) 
3 - Pravý joystick (stisknutím a podržením přepínáte mezi módem rychlého a 
pomalého letu.) 
4 - Tlačítko 3D obratu 
5 - Tlačítko pro vzlet / přistání 
6 - Tlačítko otáčení 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Skládání Dronu:  
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1 - Rozložte ramena ve směru šipek 
2 - Pro složení složte ramena ve směru šipek dokud nebude dron zcela složen.  
 

Oddělení vrtulí:  
 

 

 
1 - Odkryjte kryty šroubů vrtulí, odšroubujte šrouby ve směru šipek.  
2 - Pro nasazení vrtulí, přišroubujte šrouby ve směru šipek a pak znova nasaďte kryty sroubů.  
 
Poznámka: Vrtule jsou označeny písmeny A/B/C/D. Ujistěte se, že každá vrtule je vložena správně. 
Nezapomeňte dotáhnout šrouby.  
 

Instalace krytu vrtule:  
 
Nasaďte kryt vrtule na trup ve směru šipek a utáhněte šrouby.  
 
 
 
 
 
 

Výměna baterie:  
 
Posuňte kryt baterie a pak jej nadzvedněte pro výměnu baterie. 
Po výměně baterie se ujistěte, že je kryt správně nasazen.   
 
 
 
 
 
 
 

 

Nabíjení baterie:  
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Pokud svítí červená LED znamená to, že se baterie nabíjí. Pokud je LED vypnuta, baterie je nabítá.  
 
Dron nabíjejte jen dodaným USB nabíjecím kabelem.  
Použití adaptérů s nižším jmenovitým proudem bude znamenat, že se bude baterie nabíjet déle.  
 

UPOZORNĚNÍ: 
Nikdy nezkratujte ani nemačkejte baterii, mohlo by to způsobit explozi.  
Neskladujte baterie v příliš horkém prostředí.  
Pokud dron nepoužíváte, nebo nemáte v plánu jej používat na aspoň 10 dní, vybijte baterii na 40-50%. toto 
prodlouží životnost baterie.  
Dobíjecí baterie mohou být nabíjeny pouze pod dohledem dospělých. Nenabíjejte jej v hořlavém prostředí.  
Vybité baterie by měly být vždy vyjmuty z dronu. 
Baterie mohou být nahrazeny pouze správným typem baterie, jinak může dojít k poškození dronu nebo k 
výbuchu.  
 

Vložení baterií do dálkového ovladače:  
 

Pro vložení baterií otevřete kryt baterie na zadní straně dálkového ovladače a vložte do něj 4AA alkalické 
baterie. Dbejte při vkládání na správnou polaritu. Baterie nejsou součástí balení. 
 

UPOZORNĚNÍ: 
Nikdy nevkládejte baterie opačně než je naznačeno na dálkovém ovladači.  
Nemíchejte nové a staré baterie.  
Nepoužívejte pro ovladač nabíjecí baterie. 
Vybité baterie by měly být z ovladače odstraněny.  
 

Příprava na let a zapnutí 
 
Párování dálkového ovladače s dronem:  

 
1 - Indikátor dálkového ovladače bude rychle blikat. 
2 - Indikátor na těle dronu bliká 
3 a 4 - pohněte joystickem 
 
Indikátor zůstane trvale svítit když je párování úspěšné.  
 
 

Poté co zapnete dálkové ovládání, indikátor bude rychle blikat aby dal najevo, že je připraven na párování. 

 
Zapnutí dronu:  
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Metoda 1: Posuňte joystick do maximálních poloh a pak jej vraťte na centrální polohu podle šipek  
 
Metoda 2: Pohněte joysticky do tvaru písmena V podle obrázku.  
 
Metoda 3: Stiskněte tlačítko pro vzlet / sestup.  
 
Poznámka:  
1 - Pokud se dron vzdálí z dosahu dálkového ovládání, indikátor dronu začne blikat a dron pomalu přistane.  
2 - Pokud během letu ovladači dojdou baterie nebo se automaticky vypne, dron automaticky pristane. Pokud 
je během této doby ovladač znovu zapnut, je možné dron znovu kontrolovat.  
 

Vypnutí dronu:  
 

 

Metoda 1 - Stiskněte joystick dolů na dobu 2-3 sekund.  
 
Metoda 2: Pohněte joysticky do tvaru písmena V podle obrázku.  
 
Metoda 3: Stiskněte tlačítko pro vzlet / sestup.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použití dálkového ovladače:  
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Ascend = Stoupání 
Descend = Klesání 
Front = Hlava / Přední část 
Rear = Zadní část 
Turn left = otočit vlevo 
Turn right = otočit vpravo 
Reverse = let dozadu 
Forwards = let doředu 
Tilt left = let doleva 
Tilt right = let doprava 
 
 
 
 
 
 

Další funkce:  
 
 
Stiskněte tlačítko otáčení na levé horní straně 
dálkového ovladače zatímco podržíte pravý 
joystick doleva nebo doprava. Dron se podle 
toho začne otáčet.  
 
 
 
 

Stiskněte tlačítko otáčení na levé horní straně 
dálkového ovladače a současně pravý joystick 
nahoru nebo dolů. Dron se začne otáčet v kruzích 
a vystoupá o cca 60 - 90 cm.  
 
 
 
 
 

Úpravy letu:  
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Pokud se dron pohybuje lehce dopředu nebo dozadu 
v poloze kdy se má vznášet na místě je možné tento 
pohyb korigovat. Stiskněte levý joystick a posuňte 
pravý joystick nahoru nebo dolů, abyste dron doladili 
v souladu s podmínkami.  
 
 
 
 
 
Pokud se dron pohybuje lehce doprava nebo doleva 
v poloze kdy se má vznášet na místě je možné tento 
pohyb korigovat. Stiskněte levý joystick a posuňte 
pravý joystick doleva nebo doprava, abyste dron 
doladili v souladu s podmínkami.  
 
 
 
 

 
 

Speciální funkce:  
Ochrana proti podpětí:  
Pokud se rozbliká červený LED indikátor na spodní části dronu, znamená to, že je baterie vybitá. Pokud se 
to stane, dron přistane.  
 

Ochrana proti nadproudu:  
Pokud dojde ke kontaktu vrtule dronu s jiným objektem nebo se zaseknou, aktivuje se ochrana proti 
nadproudu.  
 

Kalibrace horizontální polohy:  
 
Položte dron na rovný povrch a posuňte pravý i levý 
joystick do spodního pravého rohu na cca 3 sekundy. 
Indikátor začne rychle blikat, ve chvíli kdy se blikání zastaví 
kalibrační proces je ukončen.  
 
 
 

Přepínání mezi pomalým a rychlým módem:  
 
Stiskněte pravý joystick pro přepnutí mezi rychlým a 
pomalým módem.  
1. Pomalý mód je nastaven jako výchozí.  
2. Dálkové ovládání dvakrát pípne pro znamení toho, že je 
spuštěn rychlý mód. Jednou pípne po přechodu do 
pomalého módu.  
 
 

 
 
 
 
 

3D obrat:  

mailto:hadex@hadex.cz
http://www.hadex.cz/


 
 

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz 

Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.  

 
Poté, co se naučíte běžné ovládání dronu, můžete zkoušet 
složitější manévry. 3D obrat můžete vyzkoušet poté co dron 
necháte vystoupat alespoň do výšky 3 metry. Poté podržte 
tlačítko pro 3D obrat a stiskněte pravý joystick nahoru / dolů / 
doleva / doprava pro otočení dronu na danou stranu.  
 
 
 
 

Vzlet / přistání po jednom doteku:  
 
1. Když je dron ve standby módu, stisknutí tlačítka 
pro vzhlet a přistání dron probudí a automaticky 
vzletí do výšky 1,5 metru.  
2. Když je dron ve vzuchu, stisknutím tohoto 
tlačítka dron přistane.  
 
 
 

 

Vyrovnání tlaku:  
 
 
Když uvolníte levý joystick po stoupání nebo klesání dronu, 
bude se vznášet v dané výšce.  
 
 
 

 
 
 

 

Příslušenství:  
 

  

        Horní část těla       Spodní část těla   Rameno dronu A Rameno dronu B Kryt baterie 
 

      Přistávací zařízení         Uložení A        Uložení B          Vrtule          Dekorace vrtulí 
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 Kryt vrtulí  Motor A         Motor B        Světla     Baterie 
 

 

      Dálkový ovladač     Přijímací deska      
       

Řešení běžných problémů: 
 
 

Problém Důvod Řešení 

Dron neodpovídá 1. Dron vstoupil do ochrany proti 
nízkému napětí. 
2. Napájení ovladače je příliš 
slabé, bliká kontrolka napájení. 

1. Nabijte dron. 
2. Vyměňte baterie dálkového 
ovladače. 
 

Letová odezva dronu není citlivá 1. Napájení dálkového ovladače 
je slabé. 
2. Došlo k rušení se stejnou 
frekvencí, jakou má dálkový 
ovladač. 
 

1. Vyměňte baterie. 
2. Přejděte na místo, kde 
nedochází k rušení se stejnou 
frekvencí 
 

Při vznášení dron letí do boku v 
jednom směru 
 
 
V bezhlavém módu letí dopředu 

Letoun není kalibrován na 
horizontální polohu směrem k 
zemi. 
 
Během letu došlo ke kolizi. 

Upravte kalibraci, dokud nebude 
letadlo vodorovně se zemí. Další 
podrobnosti najdete v popsání 
funkce kalibrace úrovně. 
Znovu definujte směr dopředu. 

Dron není stabilní ve výšce. 1. Dron není kalibrován 
směrem k zemi 
2. Nestabilní počasí 
3. Kolize způsobila 
poškození gyroskopu. 

1. Znovu kalibrujte dron.  
2. Nelétejte s dronem ve 
špatném počasí.  
3. Kalibrujte znovu dron.  

 
Varování: Změny nebo úpravy této jednotky, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, 
mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení. 
POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle 
části 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu před škodlivým 
rušením při instalaci v obytných prostorách. 
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a 
používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení radiové komunikace. Neexistuje však žádná 
záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu 
rádia nebo televize, což lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje, aby se pokusil rušení 
napravit jedním nebo více z následujících opatření: 
● Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu. 
● Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. 
● Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač. 
● Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika. 
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 "Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení záření stanoveným pro běžnou populaci (nekontrolovaná 
expozice). Toto zařízení nesmí být umístěno společně nebo pracovat ve spojení s jakoukoli jinou anténou 
nebo vysílačem." 
 
RF frekvenční pásmo: 2409-2475MHZ 
Výkon vysílače: -3,73 dBm (max.) 
Prodáno do země EU 
název produktu: [Skládací kvadrokoptéra] 
číslo modelu: [Z4] 
Název značky: SYMA 
Kontaktní osoba: pan Huang 
Tel:+86-0754-86381701 
 
Společnost GUANGDONG SYMA MODEL AIRCRAFT INDUSTRIAL CO., LTD tímto prohlašuje, že toto 
letadlo je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplný test EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující 
internetové adrese: 
http://www.symatoys.com/down/declaration-of-conformity.html 
ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 
Výrobce: 
Guangdong SYMA Model Aircraft Industrial Co., Ltd. 
Adresa: 2 West Xingye Rd, Laimei Industrial Area, 
Chenghai, Shantou, Čína 
Poštovní směrovací číslo: 515800 

Obchodní oddělení ： +86 0754 86980668 

Poprodejní servis: +86 0754 86395095 
Fax: +86 0754 86395098 
Webové stránky: www.symatoys.com 
E -mail: syma@symatoys.com  
 

Údržba a čištění:  
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený 
hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť 
by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  
 

Recyklace:  
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci 
doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte 
k jeho ochraně!  
 

Záruka:  
Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z 
neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, 
provedených třetí osobou. 
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