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Relevantní informace 
UPOZORNĚNÍ: Veškeré instrukce, záruky a další příslušné dokumenty se mohou změnit na základě vlastního uvážení TobyRich 
GmbH. Pro aktuální dokumentaci produktu navštivte www.tobyrich.com a klikněte na podporu tohoto produktu. 

O ochraně osobních údajů 
TobyRich se zavazuje chránit vaše osobní údaje. Chceme, aby naše služby a produkty byly bezpečné a příjemné pro každého. 
Aplikace Moskito nebude shromažďovat nebo šířit vaše osobní údaje bez vašeho svolení. Aplikace Moskito je vyvíjena přímo 
společností TobyRich GmbH v Brémách, Německo. 

Význam odborného jazyka 
Následující termíny jsou použity v celé dokumentaci pro indikaci různé úrovně potenciálního nebezpečí při provozu tohoto 
produktu: 

UPOZORNĚNÍ: 
Postupy, jejichž nedodržení by mohlo vést k fyzickému poškození majetku s malou nebo žádnou možností úrazu.  

VÝSTRAHA: 
Postupy, jejichž nedodržení by mohlo vést k fyzickému poškození majetku s možností vážného zranění. 

VAROVÁNÍ: 
Postupy, jejichž nedodržení by mohlo vést k poškození majetku a okolí a které s vysokou pravděpodobností mohou vést k vážnému 
zranění. 

UPOZORNĚNÍ: Přečtěte si celý návod k použití, abyste se seznámili s vlastnostmi výrobku před uvedením provozu. Nedodržení 
správné obsluhy přístroje může způsobit poškození produktu, osobního majetku i vážná zranění. 

Chytré letadélko Moskito je sofistikovaný hobby produkt, který musí být provozován s vysokou opatrností a rozumně a který 
vyžaduje určité základní mechanické schopnosti. Jestliže nebudete provozovat tento produkt bezpečným a odpovědným způsobem, 
následkem může být zranění nebo poškození výrobku či jiného majetku. Nepoužívejte nekompatibilní komponenty, neměňte  tento 
výrobek jakýmkoli způsobem , který není v souladu s instrukcemi poskytnutými TobyRich GmbH. Tato příručka obsahuje pokyny pro 
bezpečnost, obsluhu a údržbu. Je velmi důležité si přečíst a dodržovat veškeré pokyny a varování uvedené v této příručce před 
sestavením, instalací a použitím výrobku, aby fungoval správně a nedošlo k poškození nebo vážnému zranění.  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  UPOZORNĚNÍ: Aplikace pro Android a iOS je dostupná pouze v anglickém jazyce.



Bezpečnostní opatření a varování 
• Jakožto uživatelé tohoto produktu jste sami zodpovědní za jeho provoz takovým způsobem, kterým neohrožujete sebe ani 

ostatní a kterým nedojde k poškození majetku druhých nebo výrobku. 

• Vždy udržujte bezpečnou vzdálenost všemi směry kolem modelu, aby nedocházelo ke kolizím nebo zranění. Tento model je 
řízen rádiovým signálem, který může být narušen podobnými zdroji zvenčí. Rušení může způsobit okamžitou ztrátu kontroly 
nad produktem. 

• Vždy udržujte bezpečnou vzdálenost od veřejných komunikací a elektrického vedení.  

• Dávejte pozor na vítr, počasí a další vnější faktory.  

• Vždy ovládejte svůj model v otevřených prostorech daleko od vozidel, dopravního provozu a lidí.  

• Vždy pečlivě dodržujte pokyny a varování týkající se tohoto výrobku a případného volitelného  příslušenství (nabíječky, 
akumulátory atd.). 

• Vždy se vyhýbejte vystavení vodě u všech zařízení, která nejsou speciálně navržena a chráněna pro tento účel. Vlhkost 
způsobuje poškození elektroniky.  

• Nikdy nevkládejte žádnou část modelu do úst. Mohly by způsobit vážné zranění nebo dokonce smrt.  

• Nikdy neovládejte model vysílačem (chytrý telefon, tablet) s nízkou kapacitou baterie.  

• Vždy používejte plně nabité baterie. 

• Vždy mějte vysílač (chytrý telefon, tablet) zapnutý, jestliže je letadlo zapnuté. 

• Udržujte pohyblivé části čisté.  

• Udržujte veškeré díly suché. 

• Nikdy nepoužívejte letadlo s poškozenou kabeláží.  

• Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí.  

• Nebezpečí zamotání: Udržujte letadlo v bezpečné vzdálenosti od dlouhých vlasů. 

• Vždy se ujistěte, že je vzdušný prostor bez překážek.  

• Za žádných okolností nenarušujte dráhy civilních letadel. 

• Je-li letadélko používáno pro komerční účely, je nutné získat povolení majitele pozemku a dodržovat obecná pravidla 
letového provozu.  

• Vždy držte letadélko v dohledu a pod kontrolou. 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Přípravy na první let  
  
Zapojte USB kabel a nabijte letadélko, dokud nebude kontrolka ve spodní části svítit zeleně. Zatímco se letadlo nabíjí, stáhněte si 
aplikaci Moskito. Jakmile je letadlo plně nabito, spusťte aplikaci. 

Ovládání Moskita 

Režim 1: Tilt (náklon)  
Aplikace umožňuje pohodlné a snadné ovládání Moskita pomocí jednoduchých pohybů rukou. K tomuto ovládání je zapotřebí pouze 
jedna ruka. 

1. Rychlost / výška: Posuvný plyn v aplikaci se ovládá palcem. Posunutím škrtící klapky nahoru získá letadélko rychlost, 
posunutím dolů se rychlost letu snižuje. 

2. Zatočení: Nakláněním telefonu do stran lze ovládat zatočení Moskita vlevo nebo vpravo. 
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Režim 2: Joystick 

Umístěte joystick nad pravý kruh na displeji. Zatlačte obě přísavky dolů pro zafixování polohy. Použijte palec své levé ruky pro 
ovládání pohybu nahoru a dolů. Použijte joystick pro zatáčení doleva a doprava. 

Pro další tipy a triky se prosím podívejte na tutoriál v aplikaci Moskito. 

Start 
Pro kontrolovaný start držte Moskito v jedné ruce a chytrý telefon nebo tablet v druhé.  

Přidejte plyn na cca 80 a hodťe letadlo jemně dopředu. Lehkými korekcemi kurzu dosáhnete stabilního letu. 
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Instrukce pro nabíjení 

Během nabíjení může být Moskito ponecháno buď zapnuté nebo vypnuté. Zapojte nabíjecí kabel a nechte jej zapojený cca 25 minut 
do dosažení optimálního nabití Moskita. Světlo ve spodní části svítí během nabíjení oranžově. Jakmile je Moskito plně nabito, změní 
se světlo na zelenou. 

UPOZORNĚNÍ: Moskito obsahuje lithium-polymerovou baterii. Veškeré pokyny a výstrahy musí být přesně dodržovány. Při 
nesprávném zacházení s baterií může dojít ke požáru, zranění a/nebo poškození majetku. 

Akumulátor se nachází uvnitř nosu Moskita. Přečtěte si prosím pozorně následující bezpečnostní opatření: 
• Neodstraňujte baterii a neprovádějte žádné změny.  
• Nepoužívejte ani neskladujte Moskito v blízkosti tepelného zdroje, jako je oheň nebo pokojová topení.  
• Vyvarujte se házení nebo pádu Moskita do tvrdého povrchu.  
• Chcete-li nabít baterii, používejte pouze dodávaný nabíjecí USB kabel. Připojujte jej pouze do standardního napájecího USB 

portu, např. na domácím počítači nebo USB adaptérů. 

UPOZORNĚNÍ: Nabijte baterii alespoň jednou za 6 měsíců. 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Pokyny k likvidaci OEEZ uživateli v Evropské unii 

Likvidace elektrických a elektronických zařízení a komponentů 
V zájmu našeho životního prostředí a za účelem co nejefektivnější recyklace použitých surovin  vás žádáme, 
abyste použitá a vadná zařízení odnesli do určených center pro sběr elektrických a elektronických zařízení. 

Informace o CE, FCC a BC 

TobyRich GmbH tímto zaručuje, že Moskito (SPBL01-013) je v souladu se všemi základními požadavky a 
dalšími příslušnými pokyny směrnice 1999/5/EC. Prohlášení o shodě a další informace lze nalézt na adrese: 
www.tobyrich.com/en/support. 

Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz je podmíněn splněním dvou následujících podmínek: (1) Toto zařízení 
nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které může způsobit 
nežádoucí provoz.  FCC ID: 2ABDG-SPBL. 

POZN.: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto 
limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení instalací v obytných oblastech. Toto zařízení 
vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může 
způsobit škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení. Uživatel by se měl 
pokusit napravit rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření: 

• Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. 
• Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. 
• Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač. 
• Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným radio/ TV technikem. 

Nevhodné pro děti mladší 14 let. Tento model není hračka. Před použitím si prosím přečtěte tento návod. Distribuce a provoz 
tohoto spotřebiče třídy 1 je povoleno ve všech zemích EU. 

Záruka 

Ohledně záručních podmínek se prosím obraťte na obchodníka, u kterého jste Moskito zakoupili. Uschovejte si účtenku jako doklad 
o koupi! Záruka týkající se jakéhokoliv produktu bude omezena na země, kde byl výrobek uveden na trh společností TobyRich GmbH. 
Podmínky mezinárodní záruky TobyRich GmbH naleznete na www.tobyrich.com/en/support/warranty.
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