Phoenix

―― Vzlet, pristávanie a návrat stlačením tlačidla
―― 6-osá stabilizácia
―― Headless mód

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL
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ÚVOD
Ďakujeme Vám za zakúpenie dronu (kvadrokoptéry BML Phoenix. Jednoduché ovládanie
a skvelé manévrovacie možnosti zaručujú množstvo zábavy pri jeho riadení.
Skôr ako začnete zariadenie používať, prečítajte si prosím túto používateľskú príručku
a bezpečnostné inštrukcie a upozornenia. Pre správne zaobchádzanie s produktom čítajte
najaktuálnejšiu verziu užívateľského manuálu, ktorá je dostupná k stiahnutiu na stránke:
www.bml-electronics.com.
Tlačové chyby vyhradené. Obrázky majú informatívny charakter.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
1. Zariadenie nevystavujte nárazom, zabráňte pádu na zem a ďalším možnostiam vzniku
mechanického poškodenia.
2. Zariadenie nedávajte do blízkosti objektov vytvárajúcich silné magnetické pole, ako napríklad magnety alebo elektromotory. Zariadenie takisto navystavujte do blízkosti objektov vysielajúcich silné rádiové vlny, ako sú napríklad antény. Silné magnetické pole,
alebo rádiové vlny môžu spôsobiť poškodenie kamery, alebo poškodenie zhotovených
obrazových a zvukových záznamov (pri verzii s kamerou).
3. Nevystavujte zariadenie pôsobeniu vysokých teplôt a priameho slnečného žiarenia.
4. Nevystavujte zariadenie dažďu a nadmernej vlhkosti.
5. Používajte výhradne značkové Micro SD karty. Karty neznačkových výrobcov nezaručujú
správne chovanie dátového úložiska (pri verzii s kamerou).
6. Neumiestňujte Micro SD karty do blízkosti magnetického poľa, alebo do miest vzniku
silnej statickej elektriny (pri verzii s kamerou). Zabránite tým strate uložených dát.
7. V prípade, že dôjde počas nabíjania k prehriatiu zariadenia, vzniku dymu, alebo podozrivého zápachu, zariadenie ihneď odpojte a prerušte nabíjanie.
8. V priebehu nabíjania zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí. Napájací kábel by mohol
spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo dusenie dieťaťa.
9. Zariadenie nabíjajte len pod neustálym dohľadom.
10. Zariadenie uchovávajte na chladnom, suchom a bezprašnom mieste.

OBSAH BALENIA
-- Dron
-- Diaľkové ovládanie
-- Batéria
-- Nabíjací kábel
-- Užívateľský manuál
-- 4 Chrániče vrtúľ
-- Skrutkovač
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PANTONMA MICRO K90
Wonderful design and separated module will win player's favor.
High pixel and stable flying will bring much more entertainment.

POPIS DRONU
1. Chránič vrtule
2. Vrtule
3. Tlačidlo pre vypnutie/zapnutie (podržať 2 sekundy)
4. Kamera (pri vybraných modeloch)
5. Motor
6. Batéria
7. Modul pre vyhýbanie sa prekážkam
8. Pristávacie nohy
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Keys Introduction of K90 Remote Controller
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Fantastic design 7and multifunction
POPIS OVLÁDAČA
1. Signalizácia nabíjania
2. Fotenie– stlačenie, nahrávanie– podržanie
3. Joystick ovládajúci výkon
4. Headless mód
5. Návrat smerom k miestu štartu
6. Vypnutie/zapnutie ovládača
7. Posun doľava/doprava
8. Joystick ovládajúci smer
9. Vzlet/pristátie (podržať 3 sekundy pre vypnutie)
10. Posun dopredu/dozadu
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Battery Installation
INŠTALÁCIA SÚČIASTOK

Senzor prekážok
1. Vložte senzor do drážok na spodnej časti dronu.
2. Vložte modul do drážok.

SD karta (len pri modeloch s kamerou)
Vložte Micro SD kartu do slotu na karty v spodnej časti dronu.

loosen the back cover with
a screwdriver, remove the
back cover.

Install two "AAA" batteries.
according to the correct
polarity

Cover the back cover,
tighten the screw.

Specification of K90

Batéria
Vloženie
Zasuňte batériu do zadnej
časti dronu.

1.Charging indicator
2.Short press to take photo/ long
press to record video
3.Left control stick(throttle lever)
press the left control stick, and
push the right control stick in any
direction,the quadcopter will flip(3D)
4.CF mode
5.One key to return
6.Power switch
7.Left/right turning trimmer
8.Right control stick（Press the
stick down for speed switching）
9.One key to launch/auto landing
（long press to stop）
10.Forward/backward trimmer

Vybratie
Zdvihnite poistku zadnej časti dronu
a vysuňte batériu.

●Quad copter

195x195x44mm
Aprx 135g(Standard version)
7.5 MINS
0℃ to 40℃
4G Micro SD Card
380 mAh

195mm

LWH：
Weight：
Max Flight Time：
Operating Temperature Range：
SD Card Types：
Battery Capacity：

195mm

-3-
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Motor

UPOZORNENIE: Pre správnu funkcionalitu je nutné, použiť správnu vrtuľu na správny motor. Na každej vrtuli je písmenom označené, na ktorý motor patrí.

Montáž
1. Zapojte drôt motoru do otvoru.
2. Vložte motor do otvoru.
3. Nasaďte pristávaciu nohu.
4. Utiahnite skrutku pristávacej nohy v smere hodinových ručičiek.
5. Nasaďte krytku motoru.
6. Utiahnite skrutku krytu motoru v smere hodinových ručičiek.

A

B

B

A

A

Chránič vrtule
Nasaďte chrániče na všetky ramená a utiahnite skrutky.

1

2

3
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Demontáž chrániča

Montáž chrániča

UPOZORNENIE: Ak dron narazí, tak skontrolujte, či nie sú chrániče a vrtule poškodené alebo
zničené. Pokiaľ nie sú v poriadku, je potrebné ich pred ďalším letom vymeniť.

DOBÍJANIE
Batéria
5

1. Vypnite dron a stlačte poistku pre vysunutie batérie.
2. Zapojte nabíjací kábel do otvoru v batérii.
3. Z
 apojte USB konektor do napájaného USB otvoru. Červená dióda behom nabíjania zhasne a po dobití sa znova rozsvieti.
4. Vsuňte batériu do zadnej časti dronu.
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Demontáž
1. Povoľte skrutku proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte krytku motoru.
2. Odstráňte krytku motoru.
3. Povoľte skrutku pristávacej nohy proti smeru hodinových ručičiek.
4. Odstráňte pristávaciu nohu.
5. Vyberte motor.
6. Odpojte drôt motoru z otvoru.

Doba dobíjania je približne 45 minút. Doba letu 7–8 minút.

UPOZORNENIE: Zariadenie nabíjajte len pod nepretržitým dozorom.
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Ovládač
1. Povoľte skrutku krytu batérií na zadnej strane a odložte kryt.
2. Vložte dve nabité AAA batérie podľa naznačenej polarity.
3. Vráťte kryt späť a utiahnite skrutku.
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LETOVÉ FUNKCIE
Spojenie ovládača s dronom
Posuňte joystick ovládajúci výkon úplne hore. LED diódy na drone začnú namiesto blikania
svietiť – to znamená, že je ovládač s dronom prepojený. Tlačidlom pre vzlet, spustíte motory a posunom joysticku ovládajúceho výkon mierne hore, vzlietnete.
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Vrtule
1. Nasaďte vrtuľu na hriadeľ.
2. Utiahnite skrutku v smere hodinových ručičiek.

Základný let
Ľavý joystick ovláda výšku a otáčanie, pravý joystick smer pohybu (dopredu, dozadu, doľava, doprava).

3

Flip

Ľavý joystick
Stúpanie

Stúpajte do výšky minimálne 2 metrov a stlačte a podržte ľavý joystick. Potom posuňte
pravý joystick ľubovolným smerom a dron sa v tomto smere pretočí hore a nazad.

Klesanie

Otočiť
doľava

Otočiť
doprava

Krokový posun dozadu

UPOZORNENIE: Flip nemožno použiť, pokiaľ je k dronu pripevnený senzor prekážok. Po
jeho odobraní je potrebné dron aj ovládač reštartovať. Flip nebude takisto fungovať, pokiaľ
je nízky stav batérie.

Prepínanie rýchlosti
Stlačením pravého joysticku je možné vyberať medzi pomalou (jedno pípnutie), strednou
(dve pípnutia) a vysokou (tri pípnutia) rýchlosťou.

Krokový posun doľava

Pravý joystick
Dopredu

Návrat smerom k miestu štartu
Stlačte tlačidlo a dron poletí späť k miestu štartu. Pravým joystickom môžete let naspäť
regulovať doprava alebo doľava. Posunutím pravého joysticku hore návrat prerušíte. Návrat používajte len vo voľnom priestore a bezvetrí. Nie je možné zaručiť, že táto funkcia
dokáže vždy dron naviesť na správne miesto a jej fungovanie je závislé na vonkajších podmienkach. Pri lietaní preto majte dron vždy pod kontrolou a na dohľad tak, aby ste s ním
dokázali bezpečne pristáť. Použitie Návratu nevylučuje vašu zodpovednosť za spôsobené
škody alebo zranenia.

Dozadu
Posun
doprava

Posun
doľava

Krokový posun dopredu

Krokový posun doprava

Headless mód
Zapnutie
Po spárování dronu s ovladačem stiskněte tlačítko pro headless mód. Ovladač zapípá
a LED diody dronu začnou blikat.
Vypnutie
Když je dron v headless módu, stiskněte tlačítko pro headless mód. Ovladač zapípá a LED
diody začnou svítit.

ŠPECIÁLNE FUNKCIE
Senzor prekážok
Ak senzor zaznamená prekážku vo vzdialenosti 1 meter (v závislosti na prostredí) dron
zastaví svoj pohyb. Senzor sa aktivuje automaticky vo výške 1 meter nad zemou. Senzor
nedokáže predísť všetkým nárazom, preto nikdy nelietajte príliš blízko k ľuďom a zvieratám.

Nastavenie smeru dopredu
Pred zapnutím headless módu je potrebné
nastaviť smer dopredu. Nasmerujte dron
tak, aby jeho predná strana bola namierená v rovnakom smere ako vaša (1). Potom
posuňte oba joysticky doľava dole a držte
ich v tejto pozícii 2 sekundy (2). LED diódy
na drone zablikajú.

1m

1m

1m

Ovládanie v headless móde
V headless móde je smer dopredu vždy
smerom, ktorý bol vopred stanovený.
V priebehu ovládania stojte vždy v tomto
smere. Nezáleží, akým smerom následne
dron otočíte – pri posunutí pravého joysticku smerom dopredu letí vždy od vás aj keď
je k vám natočený napríklad bokom.

1m

UPOZORNENIE: Detekcia prekážok funguje len pri nízkych rýchlostiach a dobrej viditeľnosti. Senzor nedokáže identifikovať sklenené plochy. Najlepšie výsledky dosahuje senzor pri
detekovaní bielych stien. V momente, keď senzor pracuje, nie je možné používať headless
mód a tlačidlo pre návrat smerom k miestu štartu.

Udržiavanie výšky
Pokiaľ pustíte joystick pre ovládanie výšky, dron sa ostane vznášať v rovnakej výške.
1

2

TIPY:
1. P
 re čo najjednoduchšie lietanie v headless móde, je potrebné dôkladne nastaviť smer
dopredu a po celú dobu letu stáť v jeho smere a nepohybovať sa.
2. Pokiaľ sa dron pohybuje inak, než by sa mal, prerušte let a nastavenie znovu zopakujte.
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PARAMETRE

- Nevystavujte prístroj náhlym a prudkým zmenám teplôt. Mohlo by to spôsobiť kondenzovanie vlhkosti vnútri zariadenia, čo by mohlo prístroj poškodiť. V prípade, kedy dôjde ku
kondenzácii vlhkosti, nechajte prístroj pred ďalším používaním dokonale vyschnúť.
- Zásadne nečistite prístroj, keď je zapnutý. K čisteniu prístroja používajte mäkkú handričku.
- Zásadne sa nepokúšajte prístroj rozobrať, opravovať alebo akokoľvek upravovať. V prípade demontáže, úprav alebo akéhokoľvek pokusu o opravu dochádza ku prepadnutiu
záruky a môže dôjsť ku poškodeniu prístroja alebo dokonca ku zraneniu alebo škodám
na majetku.
- Neskladujte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály spolu
s prístrojom, jeho časťami alebo doplnkami.
- Aby sa zabránilo krádeži, nenechávajte prístroj a príslušenstvo na viditeľnom mieste vo
vozidle bez dozoru.
- Prehriatie môže prístroj poškodiť.

Dron
195 x 195 x 44 mm

Váha

56 g

Doba letu

7–8 minut

Operačná teplota

0 ˚C – 40 ˚C

Podporovaný typ
SD karty

4 GB Micro SD

Kapacita batérie

380 mAh

195mm

Rozmery

195mm

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Diaľkové ovládanie
94 x 62 x 50 mm

Váha

57 g

Operačná teplota

0 ˚C – 40 ˚C

Kapacita batérie

dve AAA batérie

1) Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto
produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byt v súlade
s národnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických
elektronických zariadenia (firemné o podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u vášho predajcu alebo
dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení
v ostatných krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je
platný len v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických
zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u vašich úradov alebo u predajca zariadenia.
Všetko vyjadruje symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, obalu alebo tlačených materiáloch.

62mm

Rozmery

94mm

PROBLÉMY A ICH RIEŠENIE
Problém

Príčina

Riešenie

LED diódy dronu
blikajúa dron nereaguje

1. Dron nie je prepojený
s ovládaním
2. Nízky stav batérie

1. Preveďte znovu prepojenie
s ovládačom
2. Dobite batériu

Vrtuľa sa točí, ale dron
nestúpa

1. Nízky stav batérie
2. Vrtule sú pokrivené

1. Dobite batériu
2. Vymeňte vrtule

Dron sa silno otriasa

Vrtule sú pokrivené

Vymeňte vrtule

Dron nedokáže letieť
vyvážene

1. Vrtule sú pokrivené
2. Motor je poškodený

1. Vymeňte vrtule
2. Vymeňte motor

Po náraze je dron
neovládateľný

Gyroskop je nevyvážený

Reštartujte dron

2) Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajca. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu, ktorý Vás bude informovať o ďalšom postupe.
Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými zariadeniami. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu jeho súčasť. Otváranie alebo odstránenie krytov hrozí
riziko úrazov elektrickým prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenie jeho opätovnom
zapojení sa tiež vystavujete riziku úrazov elektrickým prúdom.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Vohire s.r.o. týmto prehlasuje, že všetky zariadenia BML sú v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU. Produkty sú určené na predaj bez obmedzenia v Nemecku, Českej republike, Slovensku, Poľsku,
Maďarsku a v ďalších členských krajinách EÚ. Záručná lehota na výrobky je 24 mesiacov,
pokiaľ nie je stanovená inak. Vyhlásenie o zhode možno stiahnuť z webu www.bml-electronics.com/support/doc

BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

- Používajte len nabíjačku dodávanú s prístrojom. Pri použití iného typu nabíjačky môže
dôjsť k poruche prístroja alebo môže vzniknúť iné nebezpečenstvo.
- Nepoužívajte nabíjačku vo vysoko vlhkom prostredie. Nikdy sa nabíjačky nedotýkajte
mokrými rukami alebo ak stojíte vo vode.
- Pri napájaní prístroja alebo nabíjaní batérie ponechajte v okolí nabíjačky dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu. Neprikrývajte nabíjačku papiermi ani inými predmetmi, ktoré
by mohli zhoršiť jej chladenie. Nepoužívajte nabíjačku uloženú v transportnom obale.
- Nabíjačku pripojujte ku správnemu zdroju napätia. Údaje o napätí sú uvedené na plášti
výrobku alebo na jeho obale.
- Nepoužívajte nabíjačku, ak je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zariadenia ju sami
neopravujte!
- V prípade nadmerného zahrievania prístroja ho okamžite odpojte od prívodu energie.
- Nabíjajte zariadenie pod dohľadom.

-- Frekvenčné pásmo (frekvenčné pásma), v ktorom rádiové zariadenie pracuje:
2446 MHz - 2481 MHz
-- Maximálny rádiofrekvenčný výkon vysielaný vo frekvenčnom pásme (vo frekvenčných
pásmach), v ktorom je rádiové zariadenie používané: 10 dB

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Na výrobky BML sa vzťahuje záruka na výrobné vady. Povinnosťou spoločnosti Vohire s.r.o.
je v prípade vád jedinou povinnosťou zo záruky opraviť alebo vymeniť vadnú súčasť alebo
výrobok za porovnateľnú súčasť alebo výrobok podľa vlastného uváženia. Prevod, zmena
alebo iná neoprávnená manipulácia s výrobkom znamená prekročenie rozsahu tejto záruky
a to aj v prípade, že v dôsledku závady, nedbanlivosti alebo inej chyby vo výrobku dôjde
k jeho strate alebo poškodeniu. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vyplývajúce z používania, nehody alebo bežného opotrebenia. Spoločnosť Vohire s.r.o. nepreberá žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek nehody, zranenia, smrť, stratu alebo iné následky súvisiace
alebo vyplývajúce z používania tohto výrobku. Spoločnosť Vohire s.r.o. v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné alebo následné škody súvisiace alebo vyplývajúce
z používania tohto výrobku alebo niektorej jeho súčasti. Vrátenie alebo výmena náhradných dielov a/alebo výrobkov môže podliehať poplatkom za dopravu, manipuláciu, výmenu
a alebo doplnenie.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE PRE LI-ION BATÉRIE

- Pred prvým použitím batériu plne nabite.
- Na nabíjanie používajte len nabíjačku, ktorá je pre tento typ batérie určená.
- Používajte štandardné káble pre nabíjanie, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- V žiadnom prípade nepripájajte k nabíjačke mechanicky poškodené alebo nafúknuté batérie. Batérie v takom stave už vôbec nepoužívajte, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Nepoužívajte akokoľvek poškodený sieťový adaptér alebo nabíjačku.
- Nabíjajte v izbovej teplote, nikdy nenabíjajte pri teplote nižšej ako 0°C alebo pri teplote
vyššej ako 40°C.
- Dajte pozor na pády, batériu neprederavte ani inak nepoškodzujte. Poškodenú batériu
rozhodne neopravujte.
- Nevystavujte nabíjačku ani batériu pôsobeniu vlhkosti, vody, dažďa, snehu alebo rôznym
nástrekom.
-Batériu nenechávajte vo vozidle, nevystavujte slnečnému žiareniu a nedávajte do blízkosti
zdroju tepla. Silné svetlo či vysoké teploty môžu batériu poškodiť.
- Počas nabíjania nenechávajte akumulátory nikdy bez dohľadu, skrat alebo náhodné
prebitie (akumulátora nevhodného pre rýchlonabíjanie alebo nabíjaného nadmerným
prúdom či pri poruche nabíjačky) môže spôsobiť únik agresívnych chemikálií, explóziu
alebo požiar!
- V prípade, že pri nabíjaní batérie dochádza k jej nadmernému ohrievaniu, batériu okamžite
odpojte.
- Nabíjačku a nabíjaný akumulátor neumiestňujte pri nabíjaní na horľavé predmety alebo do
ich blízkosti. Pozor na záclony, koberce, obrusy a podobne.
- Hneď ako je dobíjané zariadenie plne dobité, odpojte ho z dôvodu bezpečnosti.
- Udržujte batériu mimo dosah detí a zvierat.
- Nabíjačku ani batériu nikdy nerozoberajte.
- Ak je batéria integrovaná, nikdy nerozoberajte zariadenie, pokiaľ nie je stanovené inak.
Akýkoľvek takýto pokus je riskantný a môže mať za následok poškodenie produktu a stratu záruky.
- Nevyhadzujte opotrebované alebo poškodené batérie do odpadkového koša, ohňa či do
vykurovacích zariadení, ale odovzdajte ich v zberniach nebezpečného odpadu.

SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA

Vohire s.r.o.,
Papírenská 180/1, Bubeneč, 160 00 Praha 6, Czech Republic.

Tlačové chyby a zmeny v manuáli sú vyhradené.

ÚDRŽBA PRÍSTROJA

- Dobrá údržba tohto prístroja zaistí bezproblémový chod a obmedzí nebezpečenstvo poškodenia.
- Uchovávajte prístroj mimo extrémnu vlhkosť a teploty a nevystavujte prístroj dlhodobo
priamemu slnečnému alebo ultrafialovému žiareniu.
- Zabráňte pádu prístroja, nevystavujte ho silným nárazom.

5

