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VISUO dron XS809H 
Uživatelská příručka 

 

 

 

 

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod 

a uschovejte si ho i pro pozdější použití 



 

1. ŘÍDÍCÍ PRVKY 

2. NASTAVENÍ OVLADAČE DRONU

INSTALACE BATERIÍ DO OVLADAČE

1. Odšroubujte kryt baterií a vložte do něj 3 ks 
tužkových baterií (typ AA) se správnou 
polaritou (viz obrázek vpravo). 

2. Přišroubujte kryt baterií na své místo.
 
 

POZNÁMKA 

1. Ať baterie instaluje vždy dospělá osoba.
2. Vždy používejte alkalické baterie.
3. Nikdy nemíchejte nové a staré baterie.

 

 

3. SKLÁDACÍ RAMENA 

SKLÁDEJTE RAMENA V POŘADÍ, JAK JE UVEDENO NA OBRÁZKU
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4. INSTALACE OCHRANNÉ KLECE VRTULÍ 

Odstraňte krytky (viz obr. 1), stiskněte zámek ochranné klece (viz obr. 2) a zasuňte ji do otvoru po 
krytce (viz obr. 2) a pak teprve uvolněte zámek klece. Ochranná klec je nasazena (viz obr. 3). 

 

 

 

 
 

 

  
  
   
  
  
 

 

5. NABÍJENÍ BATERIE DRONU

UPOZORNĚNÍ:

Při nesprávném používání se lithium-polymerový akumulátor může rozpínat, přehřívat i vznítit a 
způsobit škody či zranění. Je tedy nezbytné řídit se následujícími instrukcemi a bezpečnostními
varováními v plném rozsahu.

INSTRUKCE PRO NABÍJENÍ:

1) Před nabíjením baterii z dronu vyjměte.
2) Byla-li baterie právě používána, nechte ji před nabíjením vychladnout na pokojovou teplotu. 
3) Nabíjení musí být provedeno dospělou osobou a musí být použit pouze dodaný USB kabel. 
4) Vždy nabíjejte baterii na nehořlavé podložce a v nehořlavém prostředí.
5) Připojte baterii na USB kabel.
6) Zapojte USB kabel do USB nabíječky. Během nabíjení bude na USB konektoru svítit
     červená LED a zhasne, jakmile bude baterie nabitá. Plné nabití trvá asi 60-70 minut. Nikdy
     nepokračujte v nabíjení, pokud červená LED zhasne. 

 

  
 

 

 

  
  

 
 

7) Jakmile se baterie poškodí pádem dronu nebo dlouhým používáním, okamžitě ji vyměňte za
   ii novou.

Upozornění: Pro nabíjení používejte pouze nabíjecí USB kabel, který byl dodán s produktem.

6. PROSTŘEDÍ BEZPEČNÉHO LETU

1. Než začnete létat, ujistěte se, že okolní prostředí je prázdné od lidí, zvířat a věcí.
2. Dron je konstruován pro létání venku nebo uvnitř, pokud máte dostatek prostoru. Nepoužívejte

jej v silném větru.
3. Vždy jej udržujte nejméně 1,5 m od těla.
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7. NASTAVENÍ SPOJENÍ 

Krok č. 1 

 

Vložte baterie do bateriového pouzdra (viz první obrázek). Zapněte dron (poloha ON) – 
LED indikátor dronu začne blikat. Položte dron na rovnou podložku a vzdalte se od něj. 

 

 Krok č. 2

Stiskněte tlačítko Zapnuto / Vypnuto, ovladač dvakrát 
pípne a LED indikátor se rozbliká. Abyste spárovali 
ovladač s dronem, zatlačte levou páčku dopředu na 
doraz, ovladač jednou krátce pípne. Pak tuto páčku
přitáhněte k sobě nadoraz a ovladač pípne jednou 
dlouze.

 

 

Krok č. 3 

Po ukončení létání vždy vypněte vypínač dronu 
(poloha OFF). 

 

Krok č. 4 

Vždy, když nebudete dron delší dobu používat, 
vypněte ovladač a vyjměte všechny baterie. 

 



 
 

 

  
 

  
 

 
  

  
 

 
 

 

   
 

  
 

 

 
 

8. AUTOMATICKÉ VZNÁŠENÍ SE

 Rada: Následující kroky slouží pouze k udržování stálé výšky. 

  AUTOMATICKÉ VZNÁŠENÍ SE:

    
   

Stiskněte jednou tlačítko Take-off/Land (1), dron se automaticky vznese a 
zastaví se ve výšce kolem 1,5 m. Pak si levou páčkou nastavte požadovanou 
výšku letu.

   

Opětným stiskem tlačítka Take-off/Land bude dron pomalu přistávat na zem 
a pak se motor vypne.

Bezpečnostní tlačítko:

     

V případě, že dron zavadí o zeď nebo vletí do stromu, můžete stisknout
tlačítko Stop (2). V tom okamžiku motor přestane fungovat a dron okamžitě 
spadne na zem.

9. ŘÍZENÍ LETU

  

NEŽ BUDETE POUŽÍVAT DRON KE SKUTEČNÉMU LETU, 
VYZKOUŠEJTE  SI OVLÁDACÍ PRVKY NA SIMULOVANÉM LETU.

Položte dron na rovnou podložku a ujistěte se, že svítící žlutá LED 
světla  směřují od vás.

  
 

Pokud pohnete levou 
páčkou dopředu, dron 
poletí vzhůru (poprvé 
stoupejte pomalu, 
učíte se to). Jakmile 
pohnete touto páčkou 
k sobě, dron bude 
klesat. 

 
 

Pokud pohnete levou 
páčkou doleva, dron se 
začne otáčet doleva. 
Jakmile pohnete touto 
páčkou doprava, dron 
se začne otáčet 
doprava. 

 

 

Pokud pohnete 
pravou páčkou 
dopředu, dron poletí 
dopředu (poprvé leťte 
pomalu, učíte se to). 
Jakmile pohnete touto 
páčkou k sobě, dron 
poletí dozadu. 

 
Pokud pohnete pravou páčkou doprava, dron poletí doprava (poprvé 
leťte pomalu, učíte se to). Jakmile pohnete touto páčkou doleva, 
dron poletí doleva. 

 
 

 

   
   

 
 

 

 

 

Rada: Pokud se budete s dronem teprve učit létat, je snazší nejdříve ignorovat otáčení. Používejte
pouze let vzhůru a dolů, dopředu a dozadu, doleva a doprava, dron je tak schopen létat kamkoliv.

10. JAK PROVÉST SALTO:

1. Ujistěte se, že dron létá nejméně 3 m nad zemí a 3 m pod stropem.
2. Stiskněte na ovladači tlačítko Flip a ovladač pípne, pak pravou

páčkou vyberte směr, ve kterém má dron udělat salto.
3. Pokud máte slabé baterie, tak byste mohli potřebovat stisknout levou

páčku dopředu, abyste udrželi dron ve vzduchu po saltu.

11. HLAVNÍ POKYNY

ŘÍZENÍ RYCHLOSTI: Po zapnutí dronu je rychlost nastavená na 25 % a vy zaslechnete jedno
pípnutí. Pokud stisknete tlačítko Speed, ozvou se dvě pípnutí a rychlost se zvýší na 50 %. Po
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dalším stisku tohoto tlačítka uslyšíte tři pípnutí a rychlost vzroste na 100 %. Opětným stiskem 
uslyšíte jedno pípnutí a rychlost opět klesne na 25 %. Vždy se učte ovládat dron při rychlosti 25 %, 
až si budete jisti s ovládáním dronu, pak teprve ji zvyšte.

12. ODDÍL NASTAVENÍ LETU

Pokud budete s dronem létat ve vzduchu a nebudete používat žádné ovládací páčky, dron by se 
měl jednoduše vznášet na stálém 
následujícími instrukcemi naklánět a tím udržovat stálou polohu. Naklánění je vždy potřeba před 
zahájením letu. 

 

Jestliže se dron naklání doleva, stiskněte tlačítko 
náklonu doprava, dokud se dron nepřestane 
naklánět.

Jestliže se dron 
náklonu doleva, dokud se dron nepřestane 
naklánět.

 

Jestliže dron letí dozadu, stiskněte tlačítko náklonu 
dopředu, dokud se dron nezastaví.

 

Jestliže dron letí dopředu, stiskněte tlačítko 
náklonu dozadu, dokud se

 

13. FUNKCE AUTOMATICKÉ
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dalším stisku tohoto tlačítka uslyšíte tři pípnutí a rychlost vzroste na 100 %. Opětným stiskem 
uslyšíte jedno pípnutí a rychlost opět klesne na 25 %. Vždy se učte ovládat dron při rychlosti 25 %, 

s ovládáním dronu, pak teprve ji zvyšte. 

LETU 

s dronem létat ve vzduchu a nebudete používat žádné ovládací páčky, dron by se 
 místě, bez uhýbání. Nicméně když tomu tak není, 

následujícími instrukcemi naklánět a tím udržovat stálou polohu. Naklánění je vždy potřeba před 

Jestliže se dron naklání doleva, stiskněte tlačítko 
náklonu doprava, dokud se dron nepřestane 
naklánět. 

Jestliže se dron naklání doprava, stiskněte tlačítko 
náklonu doleva, dokud se dron nepřestane 
naklánět. 

Jestliže dron letí dozadu, stiskněte tlačítko náklonu 
dopředu, dokud se dron nezastaví. 

Jestliže dron letí dopředu, stiskněte tlačítko 
náklonu dozadu, dokud se dron nezastaví. 

AUTOMATICKÉHO VYVÁŽENÍ 

 
Nastavte obě páčky do polohy, jak je zobrazeno na obrázku a 
podržte je tak několik sekund. Světla dronu se rozblikají. 
okamžikem je dron znovu nastaven na své originální tovární 
nastavení a je připraven znovu létat. 
 

dalším stisku tohoto tlačítka uslyšíte tři pípnutí a rychlost vzroste na 100 %. Opětným stiskem 
uslyšíte jedno pípnutí a rychlost opět klesne na 25 %. Vždy se učte ovládat dron při rychlosti 25 %, 

s dronem létat ve vzduchu a nebudete používat žádné ovládací páčky, dron by se 
, bez uhýbání. Nicméně když tomu tak není, můžete jej 

následujícími instrukcemi naklánět a tím udržovat stálou polohu. Naklánění je vždy potřeba před 

Jestliže se dron naklání doleva, stiskněte tlačítko 

 

naklání doprava, stiskněte tlačítko 

 

Jestliže dron letí dozadu, stiskněte tlačítko náklonu 

 

 

Nastavte obě páčky do polohy, jak je zobrazeno na obrázku a 
podržte je tak několik sekund. Světla dronu se rozblikají. Tímto 
okamžikem je dron znovu nastaven na své originální tovární 
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14. KOMPASOVÝ LET A FUNKCE NÁVRATU JEDNÍM TLAČÍTKEM: 

 

 

 

 

 1) Kompasový let 

Stiskněte tlačítko s obrázkem 
kompasové růžice a přejdete do režimu 
kompasového letu. Opětným stiskem 
tohoto tlačítka tento režim opustíte. 

 2) Funkce návratu jedním tlačítkem 

Stiskněte tlačítko s obrázkem helipadu 
(přistávací plocha pro helikoptéry) a 
přejdete do režimu návratu jedním 
tlačítkam. Opětným stiskem tohoto 
tlačítka tento režim opustíte. 

 

 

 

15. NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ KAMERY DRONU:

POUŽITÍ KAMERY 

 

Krok 1: Vložte do kamery micro 
SD paměťovou kartu (viz 
obrázek). Vložíte-li kartu 
obráceně, nic se na ni 
nezaznamená. 

 Krok 2: Zapněte dron (poloha 
ON) stejně, jako při běžném 
létání. 

 

 

Krok 3: Zadní poziční světla 
dronu indikují to, zda se zrovna 
fotí nebo natáčí. Pro focení 
jednou bliknou a blikaji stále, 
pokud dron natáčí video.

 
 

 

 
 

 
 

  
   

 
 

  

 

Upozornění: Pokud natáčíte video, tak před přistáním dronu a před 
jeho vypnutím se vždy ujistěte, že jste stiskli tlačítko videa podruhé a 
že jste tím ukončili natáčení, jinak nedojde k uložení videa na kartu.

Vypněte dron přepínačem (poloha OFF) a vyjměte paměťovou kartu
z kamery. Vložte ji do USB čtečky paměťových karet (ve správné 
poloze – viz obrázek) a zapojte čtečku do počítače. Nyní si můžete ve 
svém počítači prohlížet fotografie a videa uložená na paměťové kartě, 
stejně tak, jako to děláte i u jiných paměťových karet. Pro prohlížení 
videa ve formátu AVI budete potřebovat prohlížeč videí, který 
podporuje AVI formát.  

 

 



 
 

16. ZVLÁŠTNÍ NÁVOD PRO FUNKCI WIFI KAMERY DRONU: 

1. STAŽENÍ PROGRAMU A JEHO INSTALACE 

 

2. NÁVOD K POUŽITÍ 

1) Připojte produkt k napájení a indikátor kamery se rozsvítí. 
2) Vstupte do menu vašeho chytrého telefonu a zapněte WiFi. 
3) Vyhledejte WiFi síť, která se jmenuje XSW UFO a připojte se k ní. 
4) Spusťte program XSW UFO, klikněte na ikonu play (přehrát) v řídícím rozhraní. A můžete 

sledovat reálné video. 

 

   

 

    
 

 

 

 
   

  
 

 

 

  
  
  
  
  
  
 

   

  
 
        

 
  

   
 
 
  

 
 
 
  
 
 
 

17. VÝMĚNA VRTULEK A OPRAVA PROBLÉMŮ

1. VÝMĚNA VRTULEK: Vrtulky vašeho dronu jsou velmi pevné, ale někdy může i při ošklivém
pádu dojít k jejich poškození. Při výměně sejměte čepičku a křížovým šroubovákem uvolněte 
vrtu. lku. Musíte vždy vyměnit A vrtulový list za A list a B list za B list.

2. DRON NELÉTÁ NEBO NELETÍ VE VÁMI ZVOLENÉM SMĚRU:

1) Nejčastější příčinou, proč se dron nezvedá, nebo neletí vámi zvoleným směrem, je, že se
kolem os vrtulí namotávají nečistoty. Jejich odstranění je velmi jednoduché, odmontujte 
vrtuli,  odstraňte nečistoty a vraťte vrtuli zpět.

2) Baterie v dronu nebo v ovladači potřebují dobít (nebo je i vyměňte, jsou-li to baterie
v ovladači).

3) Možná jste si uzamkli tlačítko náklonu nastavením tlačítek synchronizací. Podle instrukcí
iiiiiiv této příručce proveďte opětovné originální tovární nastavení a tlačítko se uvolní.

18. VAROVÁNÍ:

 Dron je pouze pro osoby starší 14 let.
 Pokud dron nepoužíváte, vyjměte všechny baterie z dronu i z ovladače.
 Nikdy nenabíjejte baterie bez dozoru.
 Nikdy se nedotýkejte motorů dronu během letu nebo po něm, mohou být horké.
 Nikdy nesahejte na vrtule, pokud se pohybují.
 Při jakémkoliv poškození dronu jej okamžitě vypněte.
 Nevyhazujte žádné části dronu do běžného odpadu. Vše patří do sběrného dvora.
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