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L900 GPS 4K 

 
Pro uživatele nad 14 let 

Pro všechny drony s kamerou platí povinná registrace, více na: 

https://www.letejtezodpovedne.cz/ 

Je zakázáno používat jakýkoli model dronu v okruhu 10 km po stranách letiště a do 20 km od 

obou konců vzletové a přistávací dráhy a na civilních leteckých trasách, aby byly splněny 

požadavky na elektromagnetické prostředí pro leteckou komunikaci. V bezletových zónách 

stanovených příslušnými státními úřady není povolen žádný model dronu. 

 

* Před letem si pečlivě přečtěte příručku a uschovejte ji pro budoucí použití 
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Bezpečnostní opatření  

1. Létejte prosím za teplého, jasného a bezvětrného počasí. Nelétejte za nepříznivých 

povětrnostních podmínek. Vyberte si vnitřní nebo venkovní otevřené prostranství a udržujte 

bezpečnou vzdálenost od lidí, domácích zvířat, elektrického vedení a jiných překážek. 

Ujistěte se, že nikdo jiný nepoužívá stejnou frekvenci. 

2. Nenechávejte dron z dohledu, nedotýkejte se prosím rotujících části a udržujte odstup od 

rotující vrtule (Včetně ozubených kol, rotorů atd.).  

3. Během používání dronu, bude baterie a motor generovat teplo. Nedotýkejte se ho, abyste 

předešli riziku popálení. 

4. Nedívejte se přímo do světelného LED paprsku. 

Tip:  

Doporučuje se, aby začátečníci trénovali létání v malé výšce na otevřeném prostranství. 

Předletová příprava 

Letové prostředí 

 
Uvnitř:  

Upřednostňuje se veliký prostor, daleko od 

překážek, davů nebo domácích zvířat 

 

 
Venku:  

Preferuje se slunečné a bezvětrné počasí. 

 
Udržujte dron během letu v přímé viditelnosti  

a mimo překážek, stromů a osob. 

 
Nelétejte v extrémních prostředích, jako je 

horko, zima, silný vítr nebo silný déšť. 

 

Důležitá poznámka  

• Tento výrobek není hračka, nesprávné použití může způsobit poškození  

• Před použitím tohoto produktu postupujte podle pokynů.  

• Výrobek sami nerozebírejte. Výrobce není odpovědný za případné škody.  

• Kvůli chybě pilota nebo bezdrátovému rušení v provozním procesu snadno dochází k nehodám 

a poruchám, poškození nebo zranění osob.  

• Zejména pro vnitřní a venkovní lety, se držte dál od překážek  

• Tento dron je vhodný pro vnitřní i venkovní let 
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Výměna vrtule  

1. Vrtule motoru A musí být nainstalována na motor s označením A a vrtule B musí být 

instalována na motor s označením B.  

2. Při letu se vrtule A otáčí ve směru hodinových ručiček a vrtule B se otáčí proti směru 

hodinových ručiček. 

Funkční tlačítka dálkového ovládání 

Poznámka: Pokud uvnitř nebo venku nelze vyhledat satelit, je třeba vypnout GPS pro 

nastartování dronu, stiskněte a podržte tlačítko GPS po dobu 3 sekund, dálkový ovladač „zapípá“ 

a na obrazovce displeje dálkového ovladače se zobrazí "GPS ON." V tomto okamžiku stiskněte 

tlačítko pro odemknutí a vrtule dronu se začnou otáčet a dron je připraven k vzlétnutí. 

 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


