
Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte jej pro další použití.

Bezpečnostní informace

1. Nepoužívejte tento produkt v oblastech zakázaneho přístupu, jako jsou například letiště,
    hustě obydlené oblasti a další.
2. Mi Drone Mini není vhodný pro použití dětmi 14 let a mladší ani osobami, které nemusí být
    kvali�kovány pro jeho použití.
3. Používejte produkt v bezvětří, za dobrého osvětlení a na širém prostranství.
4. Dbejte na to, aby byl Mi Drone Mini stále ve vašem zorném poli a ujistěte se, že jej máte 
    stále pod kontrolou, aby nedošlo ke ztrátě drona, jelikož není vybavený GPS senzorem. 
5. Ujistěte se, že používáte o�ciálně schválené vrtule, nabíječky, baterie a ostatní příslušenství,
    aby byl zaručen bezpečný let a dlouhá životnost produktu
6. Tento dron se skládá z materiálů jako jsou kovy, plasty, přesná elektronika a další. a měl by být
     uchováván mimo dosah tepla a nadměrnému vystavení slunečnímu záření.
7. Ujistěte se, že uchováte drona mimo dosah davů, zvířat, stromů, dopravních prostředků,
    budov a podobných objektů behem letu, aby byla zaručena bezpečnost ve spojení s rychlým
    během vrtulí dronu.
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Přehled produktu

1. List příslušenství k produktu

Baterie × 1 USB kabel× 1

Přední vrtule × 3 
Zadní vrtule × 3

Uživatelský manuál × 1

Mi Drone Mini × 1

Chránič vrtule × 4
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2. Instukce k příslušenství

Baterie

Zadní vrtuleChránič vrtule

Přední vrtule

Power tlačítko

Kamera

Infračervený vysílačInfračervený příjmač 1
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Podstava

Infračervený příjmač 2

Tlačítko uvolnění baterie

Ultrasonická sonda

Silikonová podstava 

Oranžové světlo indikátoru

Modré světlo indikátoru

Optická streamovací kamera
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Tlačítko uvolnění baterie

Instalace a demontáž

1. Instalace a demontáž baterie
    Instalace: Umístěte baterii uvnitř držáku baterie a ujistěte se, že šipka na vrchní straně 
     směřuje k tlačítku pro uvolnění baterie. Vložte držák baterie na určené místo a ujistěte se, 
     že je pevně uchycen. Uslyšíte kliknutí ve chvíli, kdy bude držák baterie správně uchycen.

     Demontáž: Zmáčkněte tlačítko pro uvolnění držáku baterie, držák baterie se uvolní.
     Vyjměte baterii.

Poznámka: Ujistěte se, že je zařízení odpojeno od zdroje elektřiny a baterie je vyjmuta, pokud
nehodláte používat přístroj delší dobu.
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2. Instalace a demontáž vrtulí
     Instalace: Nasaďte vrtuli a ujistěte se, že oranžová značka na vrtuli koresponduje s oranžovou
      značkou na místě pro vrtuli.
     Demontáž: Pevně uchopte přístoj jednou rukou a střed vrtule druhou. Přiměřenou silou
      oddělte vrtuli od přístroje.

Poznámka: Ilustrace oranžových značek

Oranžové značky

Pozor: Aby nedošlo k uvolnění některých částí přístroje, vyvarujte se častého rozebírání vrtulí.
Pokud už byla vrtule několikrát demontována, zkontrolujte její přítlak vůči ose, na které se otáčí.
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Příprava drona

1. Nabíjení baterie
a. Prosím připojte kabel USB, který je dodávaný společně s produktem ke kompatibilnímu 
     zařízení s 5V nebo k mobilnímu napájení pro nabití baterie.

b. Při nabíjení dojde k vypnutí Mi Drone Mini a modré světlo bude blikat. Po nabití drona
     bude modré a oranžové světlo svítit. Plné nabití drona zabere asi 60 minut.

Nabíjecí adaptér

Varování:

a. Je zakázáno rozebírat, poškodit, zlomit, rozmačkat nebo vystavit ohni baterii.

b. Nevystavujte baterii přímému slunečnímu záření, ohni nebo vysokým tepllotám.
     Nepoužívejte baterii pokud došlo k otoku nebo úniku tekutiny z baterie.

2. Opatření před vzletem
a. Ujistěte se, že je baterie dostatečně nabita.

b. Ujistěte se, že vrtule byly nainstalovány tak, aby korespondovaly s oranžovými značkami.

c. Pro let drona vyberte bezvětří, dobrou viditelnost a čístý terén.

8

3. Instalace a demontáž chrániče vrtule
    Instalace: Srovnejte vyčnívající body chrániče vrtule se zapuštěnými držáky na dronu
     a propojte jej.  Pevně upevněte chrániče na tělo drona a ujistěte se, že jsou zamčeny.

     Demontáž: Lehce vytáhněte chránič ze zapuštěné drážky na dronu, jakmile se výstupky
      odpojí od těla drona, tak může být chránič plně demontován.

zapuštěné drážky
na chrániči vrtule
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Zarovnání zapuštěné drážky s výstupky



Instrukce k obsluze

1. Zapnutí drona
     Zapnutí: Zmáčkněte tlačítko pro zapnutí na 2 vteřiny nebo déle, oranžové světlo na těle
     drona by se mělo rozsvítit, když se dron zapne.

   Vypnutí: Zmáčkněte tlačítko pro zapnutí na 3 vteřiny nebo déle, dokud nezhasne světlo
   na spodní straně drona.

2. Stáhněte a nainstalujte MiDroneMini aplikace

3. Připojte drona ke svému mobilnímu telefonu a přihlaste se
a. Otevřete MiDroneMini aplikaci a vložte své přihlašovací jméno a heslo na přihlašovací
     obrazovce. Dostanete se na ovládací obrazovku, jakmile se ověří vaše přihlašovací údaje.

b. Následujte pokyny aplikce pro ovládání drona. Připojte se na Wi-Fi síť se jménem 
     “MiDroneMini_XXXXXX” a heslem 123456789. Pkud by nedošlo k připojení na Wi-Fi síť , tak 
     prosím ukončete aplikaci a až poté se připojte na Wi-Fi síť, poté se vraťte zpět do aplikace
     a chvíli vyčkejte. 

c.  Pokud zapomenete Wi-Fi nebo heslo, tak můžete resetovat Wi-Fi a obnovit tovární Wi-Fi  
     a heslo zmáčknutím tlačítka  pro zapnutí osm krát zasebou. Dron se poté automaticky restartuje.
     Nezapínejte drona dokud se plně nezrestartuje.
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4. Ovládání joysticků

5. Foto/video
       Foto: zmáčkněte           jedenkrát pro pořízení fotogra�e.

      Video: zmáčkněte           pro zahájení nahrávání videa a            znovu pro ukončení nahrávání.

Poznámka: Fotky a videa mohou být stažena přímo do Vašeho telefonu prostřednictvím aplikace
nebo pomocí drona (když je zapnutý) pomocí datového kabelu připojeného do PC.

6. Chytrý let a ovládání

Vzlétnout

Levý Joystick  Pravý Joystick

Sestoupit vzad

vlevo vpravo

vpřed

Rotovat proti
směru hodin

Rotovat
po směru
hodin

Nastavení joysticku může být změněno v MiDroneMini aplikaci

Jeden klik pro 
vzlet / sestup

Vzlétnutí z dlaně Bezhlavý módG-Sensor Čtyřsměrný kotoulInfračervený
souboj
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Jeden klik pro vzlet / sestup: zmáčkněte           jakmile je dron připravený k letu, zvolte buď
 ‘Jeden klik pro vzlet’ nebo ‘Vzlétnutí z dlaně’;             se automaticky změní na           při letu, 
a            zahájí automatický pomalý sestup.

Vzlétnutí z dlaně: umistěte drona na dlaň ruky a poté vyčkejte až dokončí inicializaci. Stiskněte 
tlačítko pro start z dlaně, jakmile bude dron připraven k letu, začnou se vrtule postupně roztáčet
a zvolna zvedat drona do vzduchu. 

Infračervený souboj: zmáčkněte           tlačítko pro zahájení infračerveného boje, kde můžete
soupeřit s ostatními uživateli.

G-Sensor: Stiskněte           pro zapnutí G-Sensor módu řízení. Levý joystick bude kontrolovat vzlet,
sestup a cestu drona. Stiskněte oblast napravo od joysticku pro kontrolu drona. Bude se
pohybovat vlevo, vpravo, vpřed a vzad podle G-Sensoru ve Vašem mobilním telefonu. 

Čtyřsměrný kotoul: Stiskněte           pro zvolení módu, kde můžete provádět kotoul vlevo, vpravo,
vpřed a vzad.

Bezhlavý mód: Dron se vždy srovná v ostatních módech. V Bezhlavém módu se dron uzamkne
v pozici pro pohyb dopředu, která byla nastavena při inicializaci. Pokud dojde k narušení letu dronu,
tak nedojde k automatickému vyrovnání.

7. Párování a připojování dronu k bluetooth joysticku
a. Dron je kompatibilní s Bluetooth joysticky třetích stran jako je například Mi Bluetooth Handle 
     a další.

b. Po zapnutí drona vyčkejte, dokud oranžové světlo nezačne pomalu blikat. Stiskněte 3x tlačítko
     pro zapnutí a oranžové a modré světlo začne rychle blikat. Pravě byl zahájen mód párování
     přes bluetooth.

c. Stiskněte tlačítko párování na bluetooth Handle pro zahájení párování. Signalizační světlo na
     Bluetooth Handle začne rychle blikat (tento krok se může lišit na jiných zařízeních).

d. Signalizační světlo na Bluetooth joysticku zůstane svítit poté, co bylo spárováno a obě světla
     na těle dronu budou pomalu blikat.
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e. Pokud byl dron a Bluetooth Joystick spárován, nemusíte dělat nic víc, než zapnout dron
     a Bluetooth joystick. Prosím, zkontrolujte signalizační světla dronu zda došlo k párování.

Poznámka:  Podívejte se do MiDroneMini aplikace pro více informací týkajících se tlačítek
Bluetooth ovladače.

8. Firmware upgrade
Je vhodné provádět �rmware upgrade podle doporučení MiDroneMini aplikace. Firmware
upgrade Vám umožní přístup k nejnovějším funkcím, které Vám může produkt nabídnout.

9. Popis signalizačních světel

Stav signalizačního světla

Oranžové světlo je vypnuto
a modré bliká

Obě světla jsou zapnuta

Obě světla rychle blikají

Obě světla střídavě blikají

Oranžové světli svítí
a modré bliká

Oranžové světlo bliká
modré světlo je vypnuté

Obě světla pomalu blikají

Stav dronu

v průběhu nabíjení

Plně nabito

Aplikace (nebo bluetooth Handle)
není připojena

Aplikace (nebo bluetooth Handle)
je připojena ke dronu

Nízká baterie

Připraveno na Bluetooth párování

U-Disk Storage mód
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Údržba

1.  Vrtule
Vrtule se mohou snadno poškodit. Vyměňte vrtule ihned, jakmile zjistíte jejich poškození nebo
opotřebení, janak může dojít k snížení letových schopností dronu.

2. Chránič vrtule
Chránič vrtule se může snadno poškodit. Vyměňte chránič vrtule ihned, jakmile zjistíte jeho

 poškození.  

3. Baterie
Nevkládejte baterii do ohně. Nenakládejte s baterií nepřiměřenou silou. Kapacita baterie může

být značně snížena při nízkých teplotách. Nepoužívejte baterii při teplotě pod 0°C.

Speci�kace

Název: Mi Drone Mini

Model: YKFJ01FM

Rozměry: 91 x 91 x 38 mm

Délka drážky: 114 mm

Hmotnost: 88 g

Kapacita baterie: 920 mAh

Čas nabíjení: Přibližně 60 min

Délka provozu: Přibližně 10 min

Provozní teplota: 0°C~40°C
BT: 2402MHz-2480MHz@7.23dBm
5.8 G: 5725MHz-5850MHz@13.4dBm 

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11a 5GHz

Vstup: 5V     1A 

Dosah signálu: 50 m

Maximální výška signálu: 25 m

Kapacita úložiště: 4 GB

Pomocné polohovací zařízení: 

Ultrasonic + Visual Sensor

Max. rozlišení fotogra�í: 1600 x 1200

Max. rozlišení videa: 1280 x 720
2.4G Wi-Fi: 2412MHz-2472MHz@17.33dBm
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Staré elektrické spotřebiče se nesmí vyhazovat s běžným odpadem. Majitel
produktu je zodpovědný za řádnou likvidaci produktu. Řádnou recyklací
produktů přispíváte k uchování materiálů a k ekologické likvidaci toxických
látek. 

POZOR
NEBEZPEČÍ EXPLOZE, POKUD BYLA BATERIE NAHRAZENA BATERIÍ NESPRÁVNÉHO
TYPU. LIKVIDUJTE POUŽITÉ BATERIE PODLE TĚCHTO INSTRUKCÍ.

FIMI deklaruje rádiové vybavení typu Mi Drone mini je v souladus direktivou
2014/53/EU. Celý text EU deklarace je přístupný na této internetové adrese:
https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html

VAROVÁNÍ
NEBEZPEČNÉ POHYBUJÍCÍ SE ČÁSTI, UDRŽUJTE PRSTY A OSTATNÍ KONČETINY
V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD TĚCHTO ČÁSTÍ.

Ekologická likvidace
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Dodavatel:


