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NABÍJENÍ AKUMULÁTORU A VYSÍLAČE KARMA

1. Vyjměte akumulátor z dronu Karma.

2. Připojte součásti k nabíječce.

 

3. Zapojte nabíječku do zásuvky. Indikátory stavu nabití na akumulátoru a 
vysílači signalizují úroveň nabití. 

ZAČÍNÁME

UPOZORNĚNÍ: Používání jiné než originální nabíječky akumulátorů Karma  
může způsobit poškození akumulátoru Karma. K nabíjení vysílače používejte 
pouze nabíječky s tímto označením: Output (Výkon) 0,5 V, 0,5–3 A. Pokud 
neznáte napětí a výstupní proud své nabíječky, použijte nabíječku Karma.

Další informace o akumulátoru naleznete v kapitole Akumulátor (strana 27).

KONTROLA ÚROVNĚ NABITÍ AKUMULÁTORU  
Stiskněte tlačítko Stav akumulátoru.

Při používání vysílače jeden indikátor stavu akumulátoru bliká a poté zhasne. 
Indikátory takto postupně zhasínají a jakmile zhasne poslední z nich, je 
akumulátor zcela vybitý. 

Během letu se stav akumulátoru dronu Karma zobrazuje v horní části 
dotykového displeje. Jakmile je akumulátor příliš vybitý, dron Karma se vrátí 
na místo vzletu. Další informace naleznete v kapitole Automatická bezpečná 
přistání (strana 23).

ZAČÍNÁME
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SESTAVENÍ DRONU KARMA

1. Vložte akumulátor. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Rozložte podvozek a ramena. 
Poznámka: Chcete-li podvozek složit, zatáhněte nohy směrem k zadní části dronu a poté je 
ohněte směrem dovnitř.

 
 
 

 
 
 
 

 
 

3. Otevřete pouzdro a vložte kameru (prodává se zvlášť, u některých  
sad Karma).  
Poznámka: Přestože akumulátor dronu Karma napájí dron i kameru, musí kamera 
obsahovat akumulátor, aby byl dron správně vyvážen.

 

4. Pevně dotáhněte rotory. Rotory jsou barevně označené podle jednotlivých 
motorů.

PROFESIONÁLNÍ RADA: Náhradní díly pro dron Karma nebo jeho součásti jsou 
k dispozici na webu gopro.com.

ZAČÍNÁME ZAČÍNÁME

http://gopro.com
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NASTAVENÍ DRONU KARMA 
Vysílač Karma obsahuje vše, co potřebujete k nastavení dronu Karma a k 
jeho řízení během letu. Kromě letových údajů a bezpečnostních informací 
obsahuje vysílač také interaktivní letový simulátor, takže si let můžete 
vyzkoušet ještě předtím, než dron Karma vzlétne. 

1. Zapněte vysílač a poté zapněte dron. Kontrolka kolem tlačítka Napájení  
[  ] se rozsvítí. Orientační světla na ramenech vám pomohou během 
letu identifikovat příď a záď dronu. Přední světla jsou zelená a zadní  
světla červená.

 

2. Postupujte podle pokynů na displeji, s jejichž pomocí nastavíte systém  
a naučíte se létat.

PROFESIONÁLNÍ RADA: Létání si kdykoli můžete vyzkoušet díky 
letovému simulátoru na vysílači. Na domovské obrazovce klepněte na 
tlačítko Learn (Výuka) a poté na tlačítko Practice Flying (Cvičit let).

ZAČÍNÁME ZAČÍNÁME

LEVÁ ŘÍDICÍ PÁČKA

Stoupat

Klesat

Otočit se 
doleva

Otočit se 
doprava
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ZAČÍNÁME ZAČÍNÁME

PRAVÁ ŘÍDICÍ PÁČKA

Letět dopředu

Letět dozadu

Letět  
doleva

Letět  
doprava

DRON KARMA A VAŠE KAMERA GOPRO 
Vysílačem ovládáte dron Karma i kameru, takže tlačítka na kameře jsou 
při používání kamery v dronu vypnuta. Vypnuto je také bezdrátové připojení 
kamery, kamera využívá akumulátor dronu Karma a na obrazovce stavu 
kamery se zobrazuje ikona dronu [  ].

AKTUALIZACE SOFTWARU  
Chcete-li využívat nejnovější funkce a dosáhnout maximální funkčnosti 
jednotlivých součástí dronu Karma, nezapomeňte pravidelně kontrolovat 
dostupné aktualizace připojením vysílače k síti Wi-Fi (na domovské obrazovce 
klepněte na Connect (Připojit) > Wi-Fi). Vysílač vás poté bude automaticky 
informovat o dostupné aktualizaci softwaru a poskytne vám pokyny k jeho 
stažení a instalaci.

VÝSTRAHA: Při používání dronu Karma a jeho příslušenství 
dodržujte veškeré místní zákony. V závislosti na tom, kde plánujete 
dron Karma provozovat, mohou v určitých místech platit omezení, 
například v místě konání veřejných sportovních akcí, v blízkosti 
letišť, nebo ve spojení s určitými aktivitami, například při lovu. J 
e výhradně vaší odpovědností dodržovat veškeré zákony, nařízení 
a omezení.
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Nelétejte nad lidmi nebo zvířaty. 

Nelétejte ve vzdálenosti do 8 km (5 mil) od letišť. 

Nelétejte v mlze, prudkém větru, dešti nebo při sněžení. 

Dodržujte veškerá nařízení. 

*Letová omezení se v různých lokalitách liší.

Létejte venku a mějte dron stále na dohled.*

8 km (5 mil)

Ujistěte se, že váš dron Karma není poškozen. 

BEZPEČNÝ LET BEZPEČNÝ LET
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PŘEDLETOVÝ KONTROLNÍ SEZNAM VZLET

Před každým letem proveďte tyto procedury:
• pevně dotáhněte rotory,
• úplně rozložte podvozek a ramena,
• zkontrolujte, zda je stabilizátor kamery ke dronu bezpečně připevněn,
• zkontrolujte úroveň nabití dronu Karma, vysílače a kamery,
• zkontrolujte dostupné místo na paměťové kartě microSD,
• zkontrolujte, zda v prostoru, ve kterém chcete létat, nejsou žádní lidé  

ani překážky,
• zkontrolujte všechny bezpečnostní položky v kapitole Bezpečný let 

(strana 14).

Před vzletem nezapomeňte provést procedury uvedené v kapitole Předletový 
kontrolní seznam (strana 16). 

1. Položte dron Karma na rovný, pevný povrch na volném prostoru. Dron 
položte kamerou od sebe. 

2. Zapněte dron Karma a vysílač. Dron Karma se bude několik minut 
zahřívat. Během této doby se může stabilizátor pohybovat. Nepohybujte 
dronem Karma, dokud nebude kontrolka kolem tlačítka Start/Stop svítit 
nepřerušovaným zeleným světlem.

3. Jakmile vysílač potvrdí, že je dron Karma připraven k letu, stiskněte a 
podržte tlačítko Start/Stop na vysílači na 3 sekundy a spusťte 
tak motory. 
Poznámka: Vysílač Karma obsahuje antény, které musí být neustále nasměrovány na 
dron Karma. Dojde-li ke ztrátě spojení, dron Karma se vrátí na místo vzletu. Podrobnosti 
naleznete v kapitole Automatická bezpečná přistání (strana 23).

4. Vyberte jednu z těchto možností:
• Chcete-li nechat dron vzlétnout automaticky, klepněte na tlačítko  

Auto Takeoff (Automatický vzlet) na dotykovém displeji.
• Chcete-li vzlétnout s ručním řízením, jemně potlačte levou řídicí  

páčku dopředu.

5. Pomocí řídicích páček ovládejte dron během letu.

PROFESIONÁLNÍ RADA: Kdykoli uvolníte řídicí páčky, bude dron Karma 
viset na místě, má-li spojení se systémem GPS.

VÝSTRAHA: Nikdy se dronu Karma během letu nedotýkejte. 
Nedotýkejte se otáčejících se rotorů. Rotory mají ostré hrany, 
pohybují se velmi rychle a s velkou silou.
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3. Stiskněte tlačítko Závěrka [  ]. Stav kamery ve spodní části dotykového 
displeje signalizuje začátek nahrávání. 

 
 

4. Chcete-li ukončit nahrávání videa nebo z obsahu vytvořit časosběrný 
snímek, stiskněte znovu tlačítko Závěrka. Stav kamery ve spodní části 
dotykového displeje signalizuje konec nahrávání. 

PROFESIONÁLNÍ RADA: Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, 
naklánějte kameru vždy jen po malých krocích a létejte pomalu.

ZÁZNAM VIDEA A FOTOGRAFIÍ ZÁZNAM VIDEA A FOTOGRAFIÍ

ZÁZNAM VIDEA A FOTOGRAFIÍ
1. Na vysílači stiskněte tlačítko Režim/Značka a přesuňte se cyklem do 

požadovaného režimu. Další informace o režimech a nastavení kamery 
naleznete v uživatelské příručce ke své kameře na webu  
gopro.com/help. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Otáčením kolečka Camera Tilt (Náklon kamery) na vysílači nastavíte  
úhel kamery. 
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ZÁZNAM VIDEA A FOTOGRAFIÍ

OZNAČOVÁNÍ ZNAČKAMI HILIGHT 
Určité okamžiky můžete ve svém videu během natáčení označit pomocí 
HiLight Tags (značek HiLight). HiLight Tags (značky HiLight) vám usnadní 
vyhledání nejlepších okamžiků, abyste je mohli sdílet.

Přidání HiLight Tags (značek HiLight) během nahrávání: 
Na vysílači stiskněte tlačítko Režim/Značka.

ŽIVÉ SDÍLENÍ OBRAZU ZA LETU

Pokud s dronem Karma létáte s přáteli, mohou obraz z vašeho letu sledovat 
živě v aplikaci GoPro Passenger na svém mobilním zařízení s operačním 
systémem iOS nebo Android. 

1. Na domovské obrazovce vysílače klepněte na tlačítko Connect (Připojit)  
a poté na Passenger. Na této obrazovce se zobrazí jméno a heslo  
vašeho dronu.

2. Klepněte na tlačítko a aplikaci Passenger tak zapněte. 
3. Váš přítel musí provést následující kroky:

a. V obchodu Apple App Store nebo Google Play si musí do svého 
chytrého telefonu / tabletu stáhnout aplikaci GoPro Passenger.

b. Otevřít aplikaci a postupovat podle pokynů na displeji, s jejichž 
pomocí se připojí k vysílači.

4. Jakmile je aplikace Passenger připojena, klepněte na jednu z  
těchto možností:

• Aby mohl váš přítel živě sledovat váš let, klepněte na tlačítko  
Viewer (Divák).

• Aby mohl váš přítel živě sledovat váš let a ovládat stabilizátor 
kamery, zatímco vy budete s dronem létat, klepněte na tlačítko  

Co-Pilot (Druhý pilot).

Poznámka: Pomocí aplikace GoPro Passenger nelze ovládat let dronu.
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PŘISTÁNÍ S DRONEM KARMA

AUTOMATICKÉ PŘISTÁNÍ S DRONEM KARMA 
Díky funkci automatického přistávání se váš dron může vrátit na místo  
vzletu, může se vrátit k vám nebo může přistát na místě, kde se právě 
nachází. Pomocí řídicích páček můžete s dronem Karma při návratu a  
klesání manévrovat kolem překážek. 

1. Na vysílači stiskněte tlačítko Přistát [  ]. 

2. Zvolte místo, kam chcete, aby dron Karma přistál: 
• místo vzletu,
• vaše aktuální pozice,
• přistání na stávajícím místě (rovně dolů).

Pokud nezvolíte přistání na stávajícím místě, dron Karma bude několik 
sekund viset na místě, pak přeletí do výšky 20 m (66 stop) a nakonec 
přelétne na místo přistání.  
Poznámka: Výšku pro automatická přistání můžete nastavit na vysílači v části Flight 
Settings (Nastavení letu). 

3. Pomocí řídicích páček při návratu manévrujte kolem překážek. Když  
dron Karma doletí na místo vzletu, bude 10 sekund viset na místě a poté 
začne klesat.

4. Jakmile se rotory přestanou otáčet, stiskněte a podržte tlačítko  
Napájení [  ] na dronu Karma. Jakmile zhasne kontrolka kolem  
tlačítka a orientační světla na ramenech, je dron Karma vypnutý.

ZRUŠENÍ AUTOMATICKÉHO PŘISTÁNÍ  
Chcete-li zrušit automatické přistání a znovu převzít nad dronem Karma 
úplnou kontrolu, klepněte na dotykovém displeji na tlačítko Cancel (Zrušit).

RUČNÍ PŘISTÁNÍ S DRONEM KARMA 
Při ručně řízeném přistání používáte řídicí páčky k řízení letu dronu Karma 
během návratu a k navedení dronu na zem.

1. Pomocí řídicích páček naveďte dron Karma do prostoru, který umožňuje 
bezpečné přistání. 

2. Jakmile doletíte nad místo přistání, lehce přitáhněte levou řídicí páčku 
dozadu, dokud dron Karma nedosedne na zem. Poté tuto páčku držte 
nadále přitaženou dozadu, dokud se rotory nepřestanou otáčet.

3. Stiskněte a podržte tlačítko Napájení [  ] na dronu Karma. Jakmile 
zhasne kontrolka kolem tlačítka, je dron Karma vypnutý.

Poznámka: V případě nouze můžete motory ihned zastavit současným stisknutím a podržením 
tlačítka Start/Stop a Přistát po dobu 5 sekund.

AUTOMATICKÁ BEZPEČNÁ PŘISTÁNÍ 
Aby se zamezilo poškození dronu a jeho okolí, jsou v dronu Karma 
naprogramovány následující funkce bezpečného přistání:

Přistání při nízkém stavu nabití akumulátoru 
Pokud úroveň nabití akumulátoru Karma během letu klesne na nízkou 
hodnotu, dron Karma se automaticky vrátí na místo vzletu. Tento automatický 
režim letu je možné zrušit a pokračovat v létání, nedoporučuje se to však. 
Pokud pak nabití akumulátoru Karma klesne na kritickou úroveň, vysílač vás 
upozorní a dron Karma začne přistávat na místě, kde se právě nachází.

Přistání při ztrátě spojení 
Pokud vysílač ztratí spojení s dronem Karma, bude dron viset na místě a 
vysílač se bude snažit spojení obnovit. Pokud spojení nebude možné obnovit, 
vrátí se dron Karma na místo vzletu. 
Pokud se vysílač vzdálil od původního místa vzletu o více než 25 m (82 stop), 
dron Karma se automaticky vrátí na poslední známou polohu vysílače.
Poznámka: Během jakéhokoli automatického bezpečného přistání můžete pomocí řídicích 
páček s dronem Karma manévrovat kolem překážek, avšak pouze v případě, že mezi 
vysílačem a dronem je navázáno spojení.

PŘISTÁNÍ S DRONEM KARMA
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Nouzové přistání 
Pokud u dronu Karma dojde k nouzové situaci (například k softwarovému 
problému), vysílač vás upozorní a dron Karma okamžitě přistane na místě, 
kde se právě nachází. 

Pokud nedojde ke ztrátě spojení mezi dronem Karma a vysílačem, můžete 
i během těchto bezpečných přistání pomocí řídicích páček s dronem 
manévrovat kolem překážek.

PŘISTÁNÍ S DRONEM KARMA STAHOVÁNÍ OBSAHU

Vaše videa a fotografie se ukládají na paměťovou kartu microSD v kameře. 
Přeneste si obsah karty do počítače nebo mobilního zařízení, abyste si své 
letecké snímky mohli prohlédnout, upravit a sdílet.

STAHOVÁNÍ OBSAHU DO MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ 
1. Z obchodu Apple App Store nebo Google Play si do svého chytrého 

telefonu / tabletu stáhněte a nainstalujte aplikaci Capture.
2. Postupujte podle pokynů na displeji a připojte se ke kameře.

STAHOVÁNÍ OBSAHU DO POČÍTAČE
1. Z webu gopro.com/apps si stáhněte a nainstalujte aplikaci Quik™  

pro počítače. 
2. Připojte kameru k počítači pomocí kabelu USB dodaného s kamerou.
3. Zapněte kameru a postupujte podle pokynů v aplikaci Quik. 

Soubory můžete do počítače také přenést pomocí čtečky paměťových karet 
(prodává se zvlášť). Připojte čtečku karet ke svému počítači a vložte do čtečky 
kartu microSD. Poté můžete přenést soubory do počítače nebo vybrané 
soubory z karty smazat.

http://gopro.com/apps
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PÁROVÁNÍ A KALIBRACE

PÁROVÁNÍ KARMA DRONE A VYSÍLAČE KARMA 
Pokud Karma Drone a/nebo vysílač Karma vyměníte, musíte tyto dvě součásti 
ručně spárovat.

1. Stiskněte tlačítko Napájení [  ] na vysílači.
2. Stiskněte tlačítko Napájení [  ] na dronu Karma a podržte jej,  

dokud nezačnou orientační světla na ramenech blikat (nejprve přední  
a poté zadní).

3. V domovské nabídce klepněte na tlačítko Connect (Připojit) a poté na 
Pairing (Párování). 

4. Postupujte podle pokynů na displeji. 

KALIBRACE 
Občas může být nezbytné provést kalibracu akcelerometru a kompasu,  
aby dron Karma pracoval co nejlépe.

Kompas i akcelerometr na dronu i ve vysílači se kalibrují automaticky. Pokud 
je však nutné kteroukoli z těchto součást překalibrovat, vysílač vás upozorní a 
poskytne vám podrobné pokyny, které vás celým procesem provedou.

POUŽÍVÁNÍ AKUMULÁTORU A BEZPEČNOST 
Akumulátor Karma ani vysílač Karma nerozebírejte, neotevírejte, nemačkejte, 
neohýbejte, nedeformujte, nepropichujte, nedrťte, nevkládejte do mikrovlnné 
trouby, nespalujte ani nenatírejte. Dbejte také na to, aby vám akumulátor 
Karma ani vysílač Karma nespadly na zem. Do prostoru pro akumulátor 
na svém dronu Karma nevkládejte žádné cizí předměty. Nepoužívejte dron 
Karma ani jakýkoli jiný produkt GoPro obsahující akumulátor, pokud je 
poškozen – například, pokud došlo k jeho prasknutí, propíchnutí, nebo 
kontaktu s kapalinami.

VÝSTRAHA: Dbejte na správnou manipulaci s akumulátory a jejich 
správné uchovávání, abyste zamezili újmě na zdraví nebo jejich 
poškození. Většina problémů s akumulátory vzniká kvůli nesprávné 
manipulaci s nimi a především kvůli opakovanému používání 
poškozených akumulátorů. 

Elektrolyt obsažený v akumulátorech může způsobit těžké poleptání pokožky 
a očí. Pokud by náhodou došlo k potřísnění vaší pokožky elektrolytem z 
akumulátoru, omyjte zasažené místo velkým množstvím vody a ihned 
vyhledejte lékařskou pomoc.

Nevystavujte dron Karma nebo jeho akumulátor nadměrnému teplu,  
včetně přímých slunečních paprsků, ohně, uchovávání nebo používání uvnitř 
automobilu v horkém počasí, kdy mohou být vystaveny teplotám přesahujícím 
60 °C (140 °F). V takových situacích může akumulátor vytvářet teplo, 
prasknout nebo se vznítit. Při používání akumulátoru Karma tímto způsobem 
může také dojít ke ztrátě jeho výkonu a zkrácení obvyklé životnosti.

Pokud dojde k poškození a vznícení akumulátoru, nepoužívejte k uhašení 
plamenů vodu. Místo toho použijte funkční hasicí přístroj. Akumulátory 
nezkratujte. Neuchovávejte akumulátor v blízkosti kovových předmětů,  
jako jsou klíče, mince, kancelářské sponky a šperky.

AKUMULÁTOR
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Nabíječku akumulátorů lze používat pouze ve vnitřním prostředí. Pro 
použití venku, v obytných vozech nebo na lodích není určena ani testována. 
Nabíječku akumulátorů nijak neupravujte. Neoprávněné úpravy mohou 
negativně ovlivnit bezpečnost, soulad nabíječky s příslušnými předpisy i její 
výkon a mohou vést ke ztrátě záruky. Dbejte na to, aby vám nabíječka nebo 
akumulátory nespadly na zem.

Akumulátor je určen k použití pouze s nabíječkou dodanou s vaším dronem 
Karma. Nepokračujte v nabíjení akumulátoru, pokud nedojde k jeho plnému 
nabití do dvou hodin. Přebíjení může vést k zahřátí, prasknutí nebo vznícení 
akumulátoru. Pokud zaznamenáte jakoukoli tepelnou deformaci akumulátoru 
nebo únik tekutiny, akumulátor vhodným způsobem zlikvidujte. 

Akumulátor nenabíjejte a nabíječku nezapojujte, pokud je napájecí kabel 
skřípnutý nebo zkratovaný. Akumulátor a nabíječku před každým nabíjením 
zkontrolujte. Akumulátor ani nabíječku žádným způsobem nepropichujte, 
nedrťte, nemačkejte a nedeformujte. Pokud dojde k deformaci akumulátoru 
nebo nabíječky, vhodným způsobem je zlikvidujte.

Nesušte svůj dron Karma obsahující akumulátory vnějším zdrojem tepla, jako 
je běžná trouba, mikrovlnná trouba nebo fén.

Nepoužívejte akumulátor Karma k napájení jiné elektroniky. Mohlo by dojít k 
trvalému poškození vašeho produktu a/nebo k újmě na zdraví.

LIKVIDACE AKUMULÁTORŮ 
Většina nabíjecích lithium-polymerových akumulátorů je klasifikována jako 
bezpečný odpad a lze je likvidovat v rámci běžné recyklace odpadu. V mnoha 
oblastech platí zákony vyžadující recyklaci akumulátorů. Ověřte si místní 
zákony, abyste se ujistili, zda můžete nabíjecí akumulátory likvidovat v rámci 
běžného odpadu. 

AKUMULÁTOR AKUMULÁTOR

Chcete-li bezpečně zlikvidovat lithium-polymerové akumulátory, ochraňte 
jejich póly před kontaktem s jinými kovy umístěním akumulátoru do 
obalu, překrytím pólů nebo jejich přelepením izolační páskou, aby během 
převozu nedošlo k požáru. Lithium-polymerové akumulátory však obsahují 
recyklovatelné materiály a lze je odevzdat k recyklaci v rámci Programu 
recyklace akumulátorů organizace RBRC (Rechargeable Battery Recycling 
Corporation). Doporučujeme vám navštívit web Call2Recycle na adrese 
call2recycle.org nebo zavolat na telefonní číslo 1-800-BATTERY (platí pro 
Severní Ameriku), kde zjistíte informace o místech zajišťujících recyklaci 
akumulátorů. Nikdy akumulátor nevhazujte do ohně – mohlo by dojít k  
jeho explozi.
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

JEDNA Z ČÁSTÍ MÉHO DRONU KARMA SE ROZBILA 
Máte několik možností, jak danou část nahradit:

• Pokud ještě neuplynula záruka, kontaktujte zákaznickou podporu a 
požádejte o náhradní díl.

• Pokud jste si zaplatili program GoPro Care (Péče GoPro), většina 
náhradních dílů je v tomto programu zahrnuta (náhradní díly pro kameru 
jsou k dispozici za poplatek). Další informace naleznete na webu  
shop.gopro.com/care.

• Pokud již záruka uplynula a program GoPro Care jste si nezaplatili, 
navštivte web gopro.com, kde si můžete náhradní díl zakoupit. 

DRON KARMA NEBO VYSÍLAČ NEJDE ZAPNOUT 
Ujistěte se, že je daná součást nabitá. Podrobnosti naleznete v kapitole 
Nabíjení akumulátoru a vysílače Karma (strana 6).

DRON KARMA NEREAGUJE NA VYSÍLAČ 
Vyjměte a znovu vložte akumulátor, poté dron zapněte stisknutím tlačítka 
Napájení [  ] na dronu.

VYSÍLAČ NEREAGUJE NA STISKNUTÍ TLAČÍTKA 
Restartujte vysílač stisknutím a podržením tlačítka Napájení [  ]  
na vysílači na dobu na 8 sekund.

TLAČÍTKO START/STOP NA VYSÍLAČI SVÍTÍ ČERVENĚ
• Bliká rychle: Došlo k poruše systému, která vyžaduje zásah  

zákaznické podpory.
• Bliká pomalu: Došlo ke ztrátě spojení mezi dronem Karma a vysílačem. 

Dojde-li ke ztrátě spojení během letu, dron Karma se pokusí vrátit na 
místo vzletu a přistát. Pokud během tohoto návratu dojde k obnovení 
spojení, bude tato kontrolka svítit nepřerušovaným zeleným světlem.  
V tomto okamžiku můžete na dotykovém displeji klepnout na tlačítko 
Cancel (Zrušit), zrušit tak návrat dronu a opět nad ním převzít úplnou kontrolu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

TLAČÍTKO NAPÁJENÍ NA DRONU KARMA SVÍTÍ ŽLUTÉ 
Je nutná kalibrace. Kdykoli je nutná kalibrace, vysílač vás na to upozorní a 
poskytne vám podrobné pokyny.

DRON KARMA SE NEMŮŽE SPÁROVAT S VYSÍLAČEM 
Karma s vysílačem Karma již spárován z výroby. Pokud je však potřebujete 
znovu spárovat, postupujte podle těchto pokynů: 

• Přesuňte se s vysílačem do vzdálenosti alespoň 2 m (6 stop) od dronu.
• Postupujte správně podle pokynů k párování na vysílači. 

Další informace o dronu Karma naleznete na webu gopro.com/yourkarma.

http://shop.gopro.com/care
http://gopro.com
http://gopro.com/yourkarma
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Volitelný program GoPro Care (Péče GoPro) poskytuje vynikající podporu při 
poškození dronu a také náhradní díly, takže můžete létat zcela bez starostí. 
Další informace naleznete na webu shop.gopro.com/care.  

Skutečné specifikace produktu se mohou lišit a veškeré vlastnosti, funkčnost 
a jiné specifikace produktu se mohou bez předchozího oznámení a bez 
jakýchkoli následných závazků změnit. GoPro, HERO a jejich příslušná loga 
jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami 
společnosti GoPro, Inc. ve Spojených státech i jiných zemích. Všechny ostatní 
ochranné známky jsou majetkem svých příslušných vlastníků. © 2016 
GoPro, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Úplný seznam certifikací v jednotlivých zemích naleznete v dokumentu Důležité 
pokyny k produktu a bezpečnosti, který jste obdrželi ke svému dronu Karma.

GOPRO CARE

OCHRANNÉ ZNÁMKY

PŘEDPISOVÉ INFORMACE

130-20169-000 REVA


