
FIMI X8 MINI 
Uživatelský manuál 

Před použitím si prosím pozorně pročtěte celý manuál a důkladně jej uschovejte.
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Přehled

Informace o produktu

FIMI má pro uživatele připravena výuková videa a další dokumenty:
1. FIMI X8 MINI Uživatelský manuál
2. FIMI X8 MINI  Rychlý start
3. FIMI X8 MINI Zřeknutí se odpovědnosti a bezpečnostní pokyny 

Doporučujeme uživatelům, aby si před použitím prohlédli výuková 
videa,  pečlivě si přečetli všechna prohlášení a bezpečnostní provozní 
pokyny FIMI X8 MINI a seznámili se s procesem používání v příručce 
FIMI X8 MINI Quick Start Manual. Podrobnější informace o produktu 
naleznete v uživatelské příručce k FIMI X8 MINI. Stáhnout firmware  
můžete na adrese: https://www.fimi.com

4. Naskenujte následující QR kód a stáhněte si aplikaci Fimi Mini 2020

FIMI X8 Mini je skládací dron, který poskytuje dlouhou dobou letu,  
odolá silnému větru a má ultralehkým design (hmotnost pouze  
250 g). Další funkce jsou například inteligentní let, přesné přistání atd. 
Vestavěný 3-osý gimbal s fotoaparátem je schopen pořizovat 4K video 
rychlostí 30 fps a nabízí přenos obrazu v reálném čase. V Přehledné mo-
bilní aplikaci se naleznete další funkce pro ten nejlepší požitek z letu.
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1. Letoun

Letoun 

Manuál USB-C kabelKabelKryt gimbalu

Baterie Vrtule

Vrtule s pozitivním sklonem Vrtule s negativním sklonem

Integrovaná kamera 
se stabilizátorem

Podvozek Motor

RC

WIFI

Indikátor stavu letu

TOF senzor

Indikátor stavu baterie

Nabíjecí port
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2. Dálkové ovládání

Nabíjecí port

Indikátor stavu
baterie

Anténa

Ovládání gimbalu

Tlačítko Funkce tlačítka

1 Levá páčka

Pohyb dopředu - stoupání

Pohyb vzad - klesání

Pohyb vlevo - otáčení proti směru hodinových 

ručiček

Pohyb vpravo - otáčení po směru hodinových 

ručiček

2 Pravá páčka

Pohyb dopředu - letoun se bude pohybovat vpřed

Pohyb dozadu - letoun se bude pohybovat vzad

Pohyb vlevo - letoun poletí vlevo

Pohyb vpravo - letoun poletí vpravo

3 RTH (Návrat domů)

Dlouze stiskněte tlačítko na více než 2 sekundy a 

dron přejde do režimu RTH, uslyšíte pípnutí. Režim 

RTH zrušíte krátkým stisknutím tlačítka

4 Tlačítko spouště Krátce stiskněte pro pořízení fotografie

5 Tlačítko nahrávání
Krátkým stisknutím zahájíte nebo ukončíte nahrá-

vání videa

6 Ovládání gimbalu Nastavuje úhel naklopení kamery

7 Tlačítko ON/OFF

Krátké stisknutí -  zobrazí úroveň nabití baterie

Krátké + dlouhé stisknutí na 2 sekundy -  vypnutí 

nebo zapnutí letounu
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Letoun

Letový režim

GPS režim
Pro dosažení přesného vznášení je dron vybaven modulem GPS. Funkce 
inteligentního letu funguje v režimu GPS. Uživatelé mohou v nastavení 
zvolit režim Sport nebo režim pro začátečníky. Pokud je aktivní režim pro 
začátečníky, bude omezena rychlost letu, vzdálenost letu, výška letu a 
výška RTH. Ve sportovním režimu je maximální rychlost letu 16 m/s (58 
km/h), maximální rychlost při stoupání je 5 m/s (18 km/h) a maximální 
rychlost při sestupu je 3,5 m/s (13 km/h).

Nahoru

Vzad

VpravoVlevo

Nahoru
Vzad

Vpravo

Vlevo

Poznámka: Režim ovládacích páček lze nastavit v aplikaci FIMI Navi Mini. 
(Výchozí je Mode 2)
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Světelná indikace letounu

Režim VPU
Do dronu je také zabudován modul Optical Flow pro přesné vznášení a 
přistání ve výchozím bodě. V režimu VPU není funkce Inteligentního letu 
podporována. Maximální rychlost letu je 10 m/s (36 km/h), maximální 
rychlost stoupání je 3 m/s (11 km/h) a maximální rychlost sestupu je 2 
m/s (7 km/h). Když dron letí nad dobře osvětleným povrchem s jasnou 
texturou a signál GPS není dostatečný, automaticky se přepne do režimu 
VPU.

Režim ATTI
Pokud je signál GPS špatný nebo je rušen kompas, dron přejde do režimu 
ATTI. V tomto režimu může dron letět vodorovně a inteligentní letový re-
žim není podporován. Proto doporučujeme létat na volném prostranství s 
dobrým příjmem signálu GPS. Jakmile se dron přepne do režimu ATTI, co 
nejdříve s ním prosím přistaňte na bezpečném místě.

Stav letounu Stav Stavová světla

Počáteční kontrola se 

nezdařila

Chyba kompasu

Chyba IMU

Nelze vzlétnout

Počáteční kontrola se nezda-

řila

Vzlet zakázán

Chyba při létání

Svítí červená světla

IMU se zahřívá Kontrola Blikají žlutá světla
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Kalibrace kompasu Kalibruje se kompas Horizontální zelená a vertikální 

červená světla svítí

Nutnost kalibrace 

kompasu

Je třeba kalibrovat kompas Červená a žlutá světla blikají  

v pravidelném intervalu

Letoun je odpojený 

od dálkového ovla-

dače

Ztráta signálu Žlutá světla se rozsvěcejí a zha-

sínají

Varování nízkého 

nabití baterie

Málo nabitá baterie Červená světla rychle bllikají

Varován extrém-

ně nízkého nabití 

baterie

Extrémně nízký stav nabití 

baterie

Červená světla blikají dvakrát

Normální vzlet Vzlet letounu Zelená světla pomalu blikají

Režim ATTI Režim ATTI Červená světla svítí

Aktualizace firmware Aktualizace firmware Červená a zelená světla blikají v 

pravidelném intervalu

Připojení k telefonu Připojování Stavové kontrolky postupně 

blikají

Odpojení od telefonu Ztráta signálu Žlutá světla pomalu blikají

Párování Párování Zadní světla zhasnou

Bezpečnostní ochrana

Bezpečný návrat
Bezpečný návrat je podporován pouze v režimu GPS. Když je spojení 
mezi dronem a dálkovým ovládáním přerušeno na více než 2 sekundy, 
systém řízení letu zabudovaný do dronu převezme kontrolu nad letou-
nem, nastaví zpáteční cestu podle původní dráhy letu, poté dron od-
letí zpět a přistane ve výchozím (domácím) bodě. Tato funkce funguje 
spolehlivě, pokud je detekován dostatek satelitů GPS, kompas není rušen 
a výchozí bod byl zaznamenán správně. Pokud se signál obnoví během 
bezpečného návratu, pilot může vypnout nápovědu pro návrat v aplikaci 
nebo znovu přepnout přepínač automatického návratu doleva. Tato funk-
ce tak bude zrušena a dron se bude vznášet v současné pozici.
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Ochrana před nízkým stavem baterie
Během letů, kdy je úroveň nabití baterie dostatečná pouze pro RTH, ap-
likace doporučí uživateli se s dronem vrátit. Po uběhnutí 10 vteřinového 
dopočítávání se letoun automaticky vrátí. Pokud je úroveň nabití baterie 
dostatečná pouze pro přistání, doporučí aplikace uživateli přistát co nej-
dříve. Dron přistane automaticky po 10 sekundách odpočítávání. Když je 
úroveň nabití baterie 10%, dron je nucen přistát.

Vznášení na okraji bezletové zóny
Dron se automaticky vznáší v omezené letové oblasti, která je určena stá-
tem, například na okraji letišť. V aplikaci se zobrazí odpovídající nápově-
da. Pilot tak může létat s dronem podél okraje vymezené bezletové zóny, 
ale dron do bezletové zóny nevstoupí.

Inteligentní let

Automatický vzlet
Pokud jsou podmínky příznivé, stiskněte tlačítko automatického vzletu/
přistání po dobu 2 sekund. V režimu GPS vzlétne dron do výšky 4 metrů 
a bude čekat na další pilotovy povely. V režimu VPU vzlétne dron  
do výšky 1,2 metru.

15%10%0% 30%
100%

Letoun

Bezletová
zóna
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Režim GPS Režim VPU

4 m

1,2 m

Automatické přistání
Pokud jsou podmínky příznivé, klepněte na ikonu automatického přistání 
na levé straně rozhraní aplikace.

Poznámka: Uživatelé mohou krátkým stisknutím tlačítka RTH inteligentní 
let ukončit.

Automatický návrat
Za letu, může uživatel využít tlačítka pro automatický návrat letounu. 
Pokud je zpáteční vzdálenost menší než 10 metrů a výška letu menší než 
3 metry, dron vystoupá nejprve do 3 metrů a vrátí se do výchozího bodu; 
pokud je letová výška 3 metry nebo větší, dron se vrátí přímo do výcho-
zího bodu. Pokud je zpětná vzdálenost dronu větší nebo rovna 10 met-
rům a letová výška je menší než 30 metrů, dron vystoupá na 30 metrů a 
vrátí se do výchozího bodu; pokud je letová výška 30 metrů nebo více, 
dron se přímo vrátí do výchozího bodu. Uživatel může ukončit režim 
stisknutím tlačítka Auto Return nebo klepnutím na ikonu v aplikaci.

Výška 

výška ＜ 3 m

vzdálenost ＜ 10 m

výška ≥ 3 m

vzdálenost ＜ 10 m

výška ≥ 30 m

vzdálenost ≥ 10 m

výška ≤ 30 m

vzdálenost ≥ 10 m
Vzdálenost

30 m

3 m

10 mvýchozí bod
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Chytré sledování (Smart Track)
Funkce Smart Track je podporována pouze v režimu GPS. Uživatel si 
může v nabídce aplikace zvolit trasování, profil nebo zámek. Dron bude 
na dálku sledovat předmět vybraný na rozhraní aplikace.  
 
V režimu sledování se dron vždy uzamkne na vybraný objekt a bude jej 
sledovat zezadu.

V režimu Profile se letoun vždy zaměří na vybraný cíl a bude ho sledovat 
ze strany.

V režimu uzamčení se dron při nulové rychlosti vznáší na místě a sleduje 
cíl ve 360°. Uživatel má také možnost upravit rychlost letu a dron poletí 
kolem cíle v určité vzdálenosti.

Poznámka: V režimu chytrého sledování by se uživatelé vždy měli vy-
hnout lidem, zvířatům a překážkám v dráze sledování, aby tak byla zajiš-
těna bezpečnost letu. Uživatelé by při používání této funkce měli dodržo-
vat místní zákony a předpisy.

směr pohybusledování

směr pohybu

směr dronu

sledování

360° sledování

letová rychlost = 0m/s

letová rychlost > 0m/s
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Orbit
Uživatel si může v aplikaci vybrat režim Orbit. Když je nastaven centrál-
ní bod a poloměr, dron poletí kolem centrálního bodu výchozí rychlostí. 
Pokud je nastaven POI (bod zájmu), kamera se uzamkne na POI.

• Doleťte do centrálního bodu a nastavte místo jako „centrální bod“
• Pro nastavení poloměru odleťte z centrálního bodu
• Nastavte rychlost letu, směr pohybu a směr. Pokud je trasa volná, 

může uživatel natáhnout obdélník kolem POI

Pokud pilot za letu pohybuje ovládacími páčkami, bude se měnit letová 
výška nebo poloměr.
Příklad - Mode 2:

POI

Bod zájmu 

Nahoru

Tap-fly
Uživatel může v aplikaci zvolit režim Tap-fly. Klepnutím na mapu vybe-
rete cíl a nastavíte rychlost letu. Dron na místo přeletí výchozí rychlostí 
v přímce. Pokud je nastaven bod zájmu (POI), fotoaparát se uzamkne na 
BZ.

• Klepnutím na mapu vyberte cíl
• Přepnutím na rozhraní obrázku přetáhněte obdélník kolem POI
• Nastavte výšku a rychlost letu
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Režim Spiral
Uživatel si může v aplikaci vybrat režim Spiral. Nastavíte-li středový bod 
a poloměr, bude dron spirálovitě létat vzhůru a současně natáčet video.

• Leťte do bodu a nastavte jej jako centrální bod
• Odleťte z centrálního bodu a nastavte poloměr
• Nastavte směr spirály a letovou vzdálenost, aby se zároveň spustilo i 

nahrávání
• Úloha bude přerušena, pokud uživatel pohne páčkami

Zámek kurzu (Course Lock)
Uživatel si může v aplikaci vybrat režim Course Lock. Dron uloží aktuální 
směr letu. Uživatel tak může využít ovládací páčky pro nastavení směru 
hlavy a kardanu bez změny kurzu.

Režim Tripod
V tomto režimu je maximální rychlost dronu 1 m/s a maximální rychlost 
otáčení je 60°/s. V režimu Tripod se současně sníží provozní citlivost, aby 
bylo možné pořizovat stabilnější a plynulejší video.

Letecký režim (Aerial mode)
Brzdná dráha se prodlouží a úhlová rychlost otáčení se omezí, aby byla 
natáčená videa stabilnější a plynulejší.

Poznámka: Zámek kurzu je povolen v leteckém režimu, je možné ho za-
pnout v aplikaci.

centrální bod

rádius

POI

dron cíl
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Výběr bodů na mapě:
1. klepnutím na mapu přidejte bod na trase
2. nastavte atribut trasového bodu, včetně výšky letu, akce v cíli, směru 

otáčení

Video jedním kliknutím
• Rychlý let: Vyberte cíl, letoun rychle nastoupá podle nastavené nad-

mořské výšky a můžete natáčet video.
• Dronie: Vyberte cíl, letoun se automaticky vznese, odletí na nastave-

nou vzdálenost a dle aktuálního úhlu gimbalu natočí video.
• Orbit: Vyberte cíl, letoun si uchová aktuální nadmořskou výšku, jako 

poloměr nastaví vodorovnou vzdálenost od cíle, označte cíl a natočte 
video.

• Spirálový let: Vyberte cíl, letoun vezme vrchol cíle jako střed a hori-
zontální vzdálenost od cíle jako poloměr vnitřního kruhu. Dle nastave-
ného rozdílu poloměrů se bude spirálovitě pohybovat kolem středové-
ho bodu rovnoměrnou rychlostí a zaznamená video.

Úpravy jedním kliknutím
• Jedním klepnutím vytvoříte 15 vteřinové krátké video. K dispozici je 5 

šablon a filtrů.
• Upravené video uložte.
• Sdílejte výsledek na Youtube, Facebook a Twitter.

Bod na trase (Waypoint)
Výběr bodu na trase a kreslení trasy jsou k dispozici přímo na zobrazené 
mapě. Dron letí po trase ke zvolenému bodu výchozí rychlostí. Pokud je 
nastaven bod zájmu, bude jej kamera sledovat. Uživatel si může vybrat 
způsob nastavení trasových bodů, včetně výběru bodů v letu nebo na 
mapě, historii tras atd.

Výběr bodů za letu:
1. naveďte dron do bodu, který chcete nastavit jako bod na trase
2. pomocí páček nastavíte výšku letu a kurz, úhel závěsu a akce při dosa-

žení bodu na trase
3. jsou-li všechny body připraveny, nastavte atribut trasových bodů, 

včetně rychlosti letu, směru letu, akce v cíli
4. POI je povolen při provádění trasových bodů
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Historie letových tras
1.  zobrazte náhled bodů na trase a jejich atributů výběrem ze seznamu 

oblíbených položek
2. klepnutím spustíte a zobrazíte body na trase v reálném čase
3. po vzletu prolétne dron danou trasu

POI

Bod na trase

sledování

Přesné přistání
V procesu Návrat domů rozezná optický snímač přistávací plochu nad 
výchozím bodem. Po úspěšném rozeznání podložky dron přesně přistane 
na přistávací ploše.

Poznámka: Před použitím prosím povolte přesné přistání v aplikaci.

3. přetáhněte ikonu POI na mapu a nastavte jeji výšku a související body 
na trase

4. jsou-li všechny body na trase připraveny, nastavte rychlost letu, akci 
zabezpečení proti selhání a akci v cíli

5. POI je povolen

Režim SAR
Uživatel může v aplikaci zvolit režim SAR. Díky GPS souřadnicím v reál-
ném čase by dron mohl uživateli pomoci při hledání a záchraně.

Obrazové rozhraní: zobrazuje souřadnice reálném čase, podporuje digi-
tální přiblížení, snímky obrazovky pro rychlé sdílení online

Rozhraní mapy: zobrazuje souřadnice v reálném čase na běžné mapě a 
satelitní mapě, snímky obrazovky je možné sdílet online
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Režim Fix-wing
V režimu Fix-wing může dron létat pouze dopředu, nikoli dozadu. Uživa-
tel může používat páčky k ovládání rychlosti letu a kurzu (Mode 2).

Levá páčka

Nahoru Nahoru

Dolů Dolů

Doleva Zatočí vlevo

Doprava Zatočí vpravo

Pravá páčka

Nahoru Zrychlení

Dolů Zpomalení

Doleva Zatočí vlevo

Doprava Zatočí vpravo

Vrtule
• Přidělejte nebo oddělejte vrtule tak, jak je označeno na obrázku
• Šedě označené vrtule připevněte k základně motoru se šedými znač-

kami.
• Před instalací prosím odlište vrtule s pozitivním a negativním sklonem.
• K instalaci je třeba použít šroubovák. Ujistěte se, že jsou šrouby dobře 

zajištěny.
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Baterie

Nabíjení

• Lehce zatlačte na baterii, po vložení baterie na místo se ozve „cvaknu-
tí“.

• Chcete -li vyjmout baterii, musíte baterii vytáhnout stisknutím spodní 
pojistky.

• Pomocí USB kabelu připojte baterii, jak je znázorněno na obrázku
• Když se baterie nabíjí, kontrolky blikají
• Když je baterie plně nabitá, kontrolky zhasnou
• Plné nabití baterie trvá přibližně 2,5 hodiny 5 V/2 A, 1,5 h 9 V/2 A,  

1 h 9 V/3 A.

• Výkon nabíječky ovlivňuje dobu nabíjení. Pro zajištění doby nabíjení 
použijte nabíječku s označením QC2.0 a vyšším. Rychlé nabíjení PD 
není podporováno.

• Teplota nabíjení se pohybuje od 5 °C ~ 40 °C. Baterii nelze nabíjet, 
pokud je teplota vyšší nebo nižší než tento rozsah.
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Zapnutí a vypnutí

Vložení Micro SD karty

• Krátké stisknutí+dlouhé stisknutí tlačítka napájení 2 sekundy pro za-
pnutí/vypnutí.

• Krátkým stisknutím tlačítka napájení zkontrolujte stav baterie.
• Před zapnutím letounu zkontrolujte přepínač Wi-Fi/RC. Přepnutí tla-

čítka by mělo letoun restartovat.

• Před instalací karty Micro SD vyjměte
• Vložte Micro SD kartu do příslušného slotu
• Při vyjímání karty ji uvolněte stisknutím

RC

WIFI
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Nasazení a odejmutí krytu gimbalu

Závěs

• Nasaďte a odejměte kryt gimbalu dle návodu na obrázku

FIMI X8 MINI kombinuje lehký 3osý mechanický závěs s nejnovějšími 
ovládacími algoritmy a přesností ovládání ± 0,005°, což poskytuje sta-
bilní platformu fotoaparátu. Osu, která je standardně schopna náklonu 
od 10° do -90°, lze nastavit pomocí dálkového ovladače nebo v aplikaci. 
Fotoaparát má snímač CMOS 1/2,6 palce, 12 milionu pixelů a ohniskovou 
vzdálenost 26 mm.

Pracovní režim

Follow:
Osa klonění se nepohybuje a 
vždy drží závěs vodorovně, což 
je vhodné pro natáčení stabilních 
videí.

FPV:
Osa klonění se otáčí s dronem 
a poskytuje tak efekt z pohledu 
první osoby (FPV).

10°

-90°
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Dálkový ovladač

Zapnutí/vypnutí
• Krátké stisknutí+dlouhé stisknutí tlačítka napájení 2 sekun-

dy pro zapnutí/vypnutí.
• Krátkým stisknutím zkontrolujete stav baterie.

Nabíjení
• Připojte dálkový ovladač k napájecímu adaptéru.
• Když se RC nabíjí, kontrolky stavu baterie blikají.
• Když je RC plně nabitý, kontrolky stavu baterie zhasnou.
• Plné nabití RC ve vypnutém stavu trvá přibližně 2,5 hodi-

ny.
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Umístění mobilního zařízení
• Pomocí USB kabelu připojte zařízení (chytrý telefon)
• Rozložte RC, aby bylo možné zařízení umístit

Focení a nahrávání
• Stisknutím tlačítka fotografování pořídíte fotografii. Fotografie se 

úspěšně zaznamenala v případě, že uslyšíte 2 krátké tóny.
• Stisknutím tlačítka záznamu nahrajete video. Nahrávání se úspěšně 

spustilo v případě, že uslyšíte 2 krátké tóny. Dalším stisknutím zastaví-
te nahrávání a měli byste slyšet 4 krátké tóny.

• Úhel sklonu závěsu lze ovládat pohybem levého ovladače nahoru a 
dolů.

Ovládání gimbalu

1

2
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Joystick

RC

WIFI

Párování dálkového ovladače
Při výměně nového dronu nebo ovladače je třeba zařízení znovu spáro-
vat:
• Zapněte dron a dálkový ovladač
• Zapněte ovládání, dlouze stiskněte tlačítko napájení po dobu 15 

sekund, dokud neuslyšíte dlouhý tón a nezačne blikat červená kontrol-
ka

• Dlouze stiskněte tlačítko ON/OFF na letounu, dokud nezhasne konco-
vé světlo

• Spárování proběhlo úspěšně, pokud se tlačítko napájení na ovládání 
rozsvítí bíle a zadní světlo letounu svítí

Vzad

Vzad

Nahoru

VpravoVlevo

VpravoVlevo

Vzad

VpravoVlevo

Nahoru

Nahoru

(Mode 1)

(Mode 2)

(Mode 3)
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Stáhněte a nainstalujte si aplikaci Fimi Navi Mini, vytvořte si uživatelský 
účet nebo přímo spusťte aplikaci. V případě vytvoření účtu se vám ode-
mkne více letových režimů.

Rozhraní aplikace

Kontrolky Status

Tlačítko ON/OFF - krátce stisknout Kontrola stavu baterie

Pozvolna blikají RC není připojen k letounu

Postupné blikání Párování nebo aktualizace

Kontrolky svítí Normální signál

LED1 LED2 LED3 LED4 Úroveň nabití baterie

75% < Battery level ≤ 100%

50% < Battery level ≤ 74%

25% < Battery level ≤ 49%

10% < Battery level ≤ 24%

Dálkový ovladač pípne, aby varoval, že úroveň nabití 

baterie je nižší než 10%.

Mobilní aplikace

Stavové kontrolky dálkového ovladače

• Letoun a RC by měly být během párování vzdáleny do 0,5 m.
• Baterie obou zařízení by měla být nabita minimálně na 10%.

1 2 3

4

5

678

9
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1. Návrat na hlavní obrazovku

2. Parametry na obrazovce v reálném čase

4. Kamera

5. Inteligentní let

3. Stav signálu, stav baterie a nastavení

Klepněte pro návrat do hlavní nabídky

Výška od výchozího bodu

Přepnutí režimu

Režim plánování letu obsahuje nastavení POI, trasy letu a his-
torii letových tras

Vzdálenost od výchozího bodu

Záznam videa

Inteligentní sledování zahrnuje sledování trasování, sledování 
profilu a sledování zámku.

Vertikální rychlost

Záznam fotografie

Režim Spiral

Záznam one-tap videa

Výběr režimu fotografie, videa, one-tap video a režim inteli-
gentního letu.

Přepínejte mezi režimy

Prohlížení záznamů

Horizontální rychlost

Baterie má pouze zbývající energii pro přistání

Zobrazuje signál RC. Po kliknutí přejdete do nastavení RC

Síla přenosu obrazového signálu

Aktuální stav baterie. Po kliknutí přejdete do nastavení

Nastavení

Zobrazuje aktuální signál GPS. 0-6 znamená nízký signál a zob-
razuje se červenou barvu, 7-12 střední signál je zobrazen žlutou 
barvu, více než 13 velmi dobrý signál je zobrazen bíle.

VS

HS

18
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6. Závěs a nastavení parametrů obrazu

7. Měření světla a uzamčení expozice

8. Mapa: Zobrazení polohy dronu. Je možné přepínat mezi 
různými režimy zobrazení mapy.

Celková a zbývající kapacita na kartě

Klepnutím na libovolné místo na obrazovce náhledu můžete měřit světlo 
nebo uzamknout hodnotu expozice.

Rozhraní mapy:

Nastavení parametrů fotoaparátu, klepnutím nastavíte EV, 
ISO, závěrku, režim videa nebo fotografie, rozlišení, velikost 
videa, vyvážení bílé atd.

Zobrazení parametrů závěrky

Zobrazení parametrů ISO

Zobrazení parametrů EV

Zobrazení aktuálního úhlu stoupání závěsu; Dlouhým stisk-
nutím na více než 2 sekundy se závěs nasměruje svisle dolů, 
dvojitým kliknutím se vycentruje

Body na trase (Waypoint flight)

Režim SAR

Letecký režim (Aerial mode) 

Režim tripod

Uzamčení směru letu

Režim Fixed Wing

Režim časosběru (Timelapse)

4K/30

-57.3
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Vycentrování letounu

Zobrazení pozice dronu

Zobrazení pozice výchozího bodu (Home)

Pozice smartphonu

Klepněte pro zobrazení průvodce mapou

Kompas

Modrá oblast znázorňuje orientaci dronu

Změna mapy

Znázorňuje pozici telefonu

Výchozí bod (Home)

Poloha dronu k telefonu a směr dronu

Klepněte pro úpravu směru

9. Zkratky
Klepněte pro automatický vzlet

Klepněte pro automatické přistání

Klepněte pro návrat letounu

1. Když je letoun vypnutý, přepněte tlačítko Wi-Fi/RC doprava na pozici 
Wi-Fi.

Připojení v režimu Wi-Fi

RC

WIFI

RC

WIFI
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Ověřte si směr letounu

• Okraj závěsu s kamerou 
určuje pření část letounu.

• Jakmile je dron zapnutý, 
směr lze zjistit podle stavo-
vých kontrolek.

Bezpečnostní tipy: Vždy udr-
žujte zadní část dronu smě-
rem k pilotovi, aby nedošlo  
k omylu při určování směru.

Přepínač virtuálního klíče

Zobrazení aktuálního úhlu stoupání závěsu; Dlouhým stisknutím 
na více než 2 sekundy se závěs nasměruje svisle dolů, dvojitým 
kliknutím se vycentruje

Let

2. Otevřete Aplikaci a klepněte na možnost připojit v režimu Wi-Fi.

Po úspěšném připojení se zobrazí rozhraní ovládání v aplikaci

-57.3
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Bezpečnostní tipy: Letoun není vodotěsný. Dávejte proto pozor na pro-
středí, ve kterém se chystáte přistát. Kvůli bezpečnosti nepřistávejte  
na nakloněné rovině.

Nouzové zastavení vrtulí

Pokud se motory nedaří správně 
vypnout, přepněte levou páčku na 
spodní vnitřní část v maximálním 
rozsahu a stiskněte současně tlačít-
ko návratu do výchozího bodu  
na 5 sekund, motory se zastaví.

Příprava na let

• Zkontrolujte, zda jsou baterie letounu a dálkového ovladače dostateč-
ně nabité

• Zajistěte, aby byly vrtule správně nainstalovány a bez viditelného po-
škození 

• Zkontrolujte, zda je objektiv kamery čistý.
• Zkontrolujte, zda je vložena SD karta.

Manuální vzlet a přistání

• Udržujte obě páčky ve spodní části déle než 3 sekundy, vrtule se za-
čnou otáčet

• Jakmile se vrtule otáčí, uvolněte obě páčky a pevně zatlačte pouze 
levou páčku nahoru, abyste letoun zvedli ze země

• Kdykoli během letu uvolněte obě páčky a dron se začne vznášet  
na místě

• Pomalu posuňte levou páčku dolů, abyste 
s dronem přistáli

• Jakmile dron přistane, podržte levou 
páčku dole po dobu 5 sekund, motory se 
zastaví
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Bezpečnostní tipy: Uvedenou operaci nouzového zastavení motorů ne-
provádějte během běžného letu.

1. Pilotování letounu je vhodné pouze pro způsobilé osoby starší 16 let.
2. Při používání letounu udržujte bezpečnou vzdálenost od lidí, zvířat, 

vozidel, stromů a budov. Pokud se blíží nějaký objekt, buďte obezřetní.
3. Při provozu se vyhýbejte letištím, železnicím, dálnicím, výškovým bu-

dovám, stožárům a jiným nebezpečným oblastem a objektům.
4. Při provozu se vyhýbejte také oblastem se silným elektromagnetickým 

polem, jako jsou komunikační stanice a vysoce výkonné antény.
5. Letová výška a vzdálenost letounu budou omezeny na základě přísluš-

ných předpisů a nařízení.
6. Nepoužívejte tento produkt v zakázaných prostorách.
7. V zájmu ochrany práv a zájmů, dodržujte při používání bezpečnostní 

pokyny k produktu.
8. Nepoužívejte letoun za špatného počasí, jako je silný vítr, déšť, sníh 

nebo mlha.
9. Létejte pouze na otevřeném prostranství s dobrým signálem GPS.
10. Doporučujeme, aby uživatel provedl první let pod vedením zkušeného 

profesionála.

Kalibrace dálkového ovládání

Pokud zjistíte nesprávné chování dronu a ovladače, zkuste ovladač znovu 
zkalibrovat.
• V nabídce dálkového ovladače vyberte možnost „RC Calibration“
• Klepnutím na tlačítko „Start“ proveďte kalibraci středu, nepohybujte 

páčkami
• Přejděte ke kalibraci páček, jakmile bude středová kalibrace úspěšná
• Jakmile je kalibrace páček úspěšná, přejděte ke kalibraci dalších ovlá-

dacích prvků. 

Údržba a kalibrace

Poznámka: Před kalibrací dálkového ovladače vypněte letoun. Kalibrace není  
za letu k dispozici.

Podmínky
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Kalibrace závěsu

• Klikněte na „kalibrace závěsu“ a přejděte na stránku kalibrace v nabíd-
ce.

• Po bezpečném umístění dronu spusťte kalibraci kliknutím.
• Během procesu kalibrace dronem nepohybujte.
• Po dokončení kalibrace se na rozhraní aplikace zobrazí „Calibration 

successful“.
• Pokud se v rozhraní aplikace zobrazuje „Calibration failed“, proveďte 

prosím novou kalibraci.

Údržba vrtulí

Vrtule jsou opotřebitelné součásti. Pokud jsou poškozené, vyměňte  
je včas, abyste tak zajistili bezpečnost a efektivitu letu.

Údržba baterie

Nevhazujte baterie do ohně; Baterií neházejte ani ji jinak nepoškozujte; 
Kapacita lithiové baterie se za nízkých teplot výrazně snižuje. Nepouží-
vejte baterii, pokud klesne teplota pod 0 °C. Nenechávejte baterie  
na přímém slunci.

Údržba závěsu

Integrovaný závěs X8 Mini není nutné demontovat. Při ukládání dronu 
buďte opatrní, abyste nepoškrábali kameru. Pro lepší kvalitu obrazu udr-
žujte objektiv kamery čistý.

Kalibrace kompasu

Pokud se změní magnetické pole, je třeba kompas překalibrovat, aby 
byla zajištěna bezpečnost letu. Pokud je nutné kompas dronu kalibrovat, 
aplikace poskytne odpovídající rady a pokyny. Po vstupu do nabídky 
řízení letu vyberte „kalibrace kompasu“ a poté proveďte kalibraci na zá-
kladě pokynů v aplikaci.

Poznámka: Před kalibrací připojte dron. Kalibrace kompasu není za letu k dispozi-
ci.

Poznámka: Kalibrace závěsu není během letu k dispozici.
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Letoun
Model: FMWRJ04A7
Max. rychlost stoupání: 5 m/s
Max. rychlost klesání: 3,5 m/s
Max. letová rychlost: 16 m/s
Provozní teplota: 0 °C ~ 40 °C
Vhodná nadmořská výška: ≤4 000 m
Provozní frekvence: 5,725 - 5,825 GHz
Rozměry:  
složený: 145 × 85 × 56 mm 
rozložený: 200 × 145 × 56 mm
Vzletová hmotnost:
Letoun ve standardní verzi:
hmotnost s baterií přibližně 258 g
Letoun s baterií verze pro:
hmotnost s baterií přibližně 245 g
Doba letu:
Standard verze: 30 minut (bez větru  
a při konstantní rychlosti letu 6 m/s)
Pro verze: 31 minut (bez větru a při kon-
stantní rychlosti letu 6 m/s)
Satelitní poziční systémy: 
GPS / GLONASS / BEIDOU
Přesnost vznášení:
Svisle:  
± 0,1 m (v rozsahu TOF) 
± 0,5 m (pokud je aktivní určování polohy 
GPS) 
Horizontálně: ± 1,5 m

Závěs a kamera
Nastavitelný rozsah klopení: 10° ~ -90°
Rozsah úhlových vibrací: ± 0,005°
Objektiv: FOV 80°
Clona fotoaparátu: f2.0
Ohnisková vzdálenost: 3,54 mm
Ekvivalentní ohnisková vzdálenost: 26 mm
Senzor: 1/2,6“ SONY CMOS
Efektivní pixely: 12 MP
Rozsah ISO: 100 - 3 200 
Rychlost závěrky: 32 ~ 1/8000 s
Maximální rozlišení videa: 3840 x 2160 |  
30 fps | 25 fps | 24 fps
Max. Přenosová rychlost: 100 Mb/s
Systém souborů: FAT32
Formát obrázku: JPG, JPG + DNG
Formát videa: MP4
Typ paměťové karty: Micro SD (U3 a vyšší) 
8 ~ 256 GB

Dálkové ovládání
Čistá hmotnost: přibližně 260 g
Rozměry: 165 x 89 x 47 mm
Provozní frekvence: 5,725 - 5,825 GHz
Typ: Dobíjecí lithiová baterie
Kapacita: 3500 mAh
Jmenovité napětí: 3,7 V
Vstup: 5 V, 2 A
Max. přenosová vzdálenost: 8000 m *
Provozní teplota: 0 ~ 40 ° C
Vhodná nadmořská výška: ≤4 000 m

Technické specifikace

Automatická kontrola dronu

Po zapnutí vstoupí dron do režimu automatické kontroly. Pokud kontrola 
selže, aplikace zobrazí příslušnou nápovědu.

Aktualizace Firmwaru

Pravidelně kontrolujte verzi firmwaru, nová verze bude vždy upřednost-
něna aplikací Fimi Navi a vyzve uživatele k aktualizaci. Nový firmware 
stáhněte prosím jen tehdy, je-li aplikace připojena k dronu a dálkovému 
ovladači.
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Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následují-
cím dvěma podmínkám:
(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, 
které může způsobit nežádoucí provoz.
Varování FCC:
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou 
odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zrušit oprávnění uživatele 
provozovat zařízení.
Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím pro digi-
tální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrže-
ny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při 
instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje a může vyzařovat vyso-
kofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu 
s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje 
však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto 
zařízení způsobí škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, 
což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli po-
kusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:
- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
-Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen 
přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního 
technika.

*Poznámka:
Standardní baterie - 30 minut letu při konstantní rychlosti 6m/s (bez větru) s plně 
nabitou baterií.
Baterie Pro - 31 minut letu při konstantní rychlosti 6m/s (bez větru) s plně nabitou 
baterií.
Dosah dálkového ovládání je 8 km (FCC) na volném prostranství a bez rušení. 
Všechny výše uvedené testy a data pocházejí z laboratoře FIMI. Při běžném pro-
vozu může docházet k odchylkám z důvodu provozních změn a změn prostředí.

Baterie - Standard verze
Typ: Li-Ion 2S
Hmotnost: 102 g
Kapacita: 2400 mAh
Napětí: 7,2 V
Mezní napětí: 8,4 V
Teplota prostředí při nabíjení: 5 °C ~ 40 °C

Baterie - Pro verze
Typ: LiPo 2S
Hmotnost: 86 g
Kapacita: 2200 mAh
Napětí: 7,7 V
Mezní napětí: 8,8 V
Teplota okolí nabíjení: 5 °C ~ 40 °C
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Recyklace (Evropská unie)
Elektrická zařízení opatřená symbolem přeškrtnuté popelnice nesmějí být vyhazována do 
běžného domácího odpadu, namísto toho je nutno je odevzdat ve specializovaném zařízení 
pro sběr a recyklaci. V zemích EU (Evropské unie) nesmějí být elektrická zařízení vyhazo-
vána do běžného domácího odpadu (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equip-
ment - Likvidace elektrických a elektronických zařízení, směrnice 2002/96/EG).  Nežádoucí  
zařízení  můžete  dopravit  do  nejbližšího  zařízení  pro  sběr  nebo  recyklačního  stře-
diska. Zařízení poté budou likvidována nebo recyklována bezpečným způsobem zdarma. 
Odevzdáním ne-žádoucího zařízení můžete učinit důležitý příspěvek k ochraně životního 
prostředí.

EU prohlášení o shodě
BEIJING FIMI TECHNOLOGY LIMITED tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení: 
FIMI X8 MINI a další zařízení s ním dodávaná jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné 
znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.stablecam.com/
doc/. Toto  rádiové  zařízení je možno  používat  bez  předchozí  registrace  nebo  individu-
álního  schvalování  ve  všech zemích  Evropské unie.

Záruka
STABLECAM s.r.o. zaručuje, že toto zařízení je v okamžiku prodeje prosto vad jak v materi-
álu, tak i v provedení. Tato  záruka  nekryje  žádné  části  poškozené  používáním  nebo  v  
důsledku  jejich  úpravy;  v  žádném  případě  ne-může  odpovědnost  výrobce  a  do-
vozce  přesáhnout  původní  pořizovací  cenu  zařízení.  Firma  STABLECAM  s.r.o.    také 
vyhrazuje právo změnit nebo upravit tuto záruku bez předchozího upozornění. Zařízení 
je předmětem průběžného  vylepšování  a  zdokonalování  -  výrobce  si  vyhrazuje  právo  
změny  konstrukčního  provedení  bez  předchozího upozornění. Protože firma STABLE-
CAM s.r.o.  nemá žádnou kontrolu nad možným poškozením při přepravě, skladování a 
nad způsobem používání, nemůže být předpokládána ani přijata žádná odpovědnost za 
škody spojené s používáním zařízení. Tento  záruční  list  opravňuje  k  provedení  bezplat-
né  záruční  opravy  výrobku  dodávaného  firmou  STABLECAM  s.r.o.  ve lhůtě 24 měsíců. 
Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení v důsledku běžného provozu, protože jde o 
výrobek pro sportovně-modelářské použití, kdy jednotlivé díly pracují pod mnohem vyšším 
zatížením, než jakému jsou vystaveny běžné hračky. Pohyblivé díly zařízení (motory atd.) 
podléhají přirozenému opotřebení a po čase může být nezbytná jejich výměna. Záruka  se  
nevztahuje  také  na  jakoukoliv  část  zařízení,  která  byla  nesprávně  instalována,  bylo  s  
ní  hrubě  nebo  nesprávně zacházeno, nebo byla poškozena při havárii, nebo na jakoukoliv 
část zařízení, která byla opravována nebo měněna neautorizovanou osobou. Stejně jako jiné 
výrobky jemné elektroniky nevystavujte toto zařízení působení vysokých teplot, nízkých 
teplot vlhkosti nebo prašnému prostředí. Neponechávejte jej po delší dobu na přímém 
slunečním světle. Požadavek na záruční opravu uplatňujte, prosím, v prodejně, kde jste 
zařízení zakoupili.
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www.stablecam.com

STABLECAM s.r.o.
Doubravice 110 | 533 53 Pardubice
Tel: 466 260 133 | Fax: 466 260 132
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