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Relevantné informácie 
UPOZORNENIE: Všetky inštrukcie, záruky a ďalšie príslušné dokumenty sa môžu zmeniť na základe vlastného uváženia TobyRich 
GmbH. Pre aktuálnu dokumentáciu produktu navštívte www.tobyrich.com a kliknite na podporu tohto produktu. 

O ochrane osobných údajov 
TobyRich sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje. Chceme, aby naše služby a produkty boli bezpečné a príjemné pre každého. 
Aplikácia Moskito nebude zhromažďovať alebo šíriť vaše osobné údaje bez vášho súhlasu. Aplikácia Moskito je vyvíjaná priamo 
spoločnosťou TobyRich GmbH v Brémach, Nemecko. 

Význam odborného jazyka 
Nasledujúce termíny sú použité v celej dokumentácii pre indikáciu rôznej úrovne potenciálneho nebezpečenstva pri prevádzke tohto 
produktu: 

UPOZORNENIE: 
Postupy, ktorých nedodržanie by mohlo viesť k fyzickému poškodeniu majetku s malou alebo žiadnou možnosťou úrazu.  

VÝSTRAHA: 
Postupy, ktorých nedodržanie by mohlo viesť k fyzickému poškodeniu majetku s možnosťou vážneho zranenia. 

VAROVANIE: 
Postupy, ktorých nedodržanie by mohlo viesť k poškodeniu majetku a okolia a ktoré s vysokou pravdepodobnosťou môžu viesť k 
vážnemu zraneniu. 

UPOZORNENIE: Prečítajte si celý návod na použitie, aby ste sa zoznámili s vlastnosťami výrobku pred uvedením do prevádzky. 
Nedodržanie správnej obsluhy prístroja môže spôsobiť poškodenie produktu, osobného majetku aj vážne zranenia. 

Chytré lietadielko Moskito je sofistikovaný hobby produkt, ktorý musí byť prevádzkovaný s vysokou opatrnosťou a rozumne a ktorý 
si vyžaduje určité základné mechanické schopnosti. Ak nebudete prevádzkovať tento produkt bezpečným a zodpovedným 
spôsobom, následkom môže byť zranenie alebo poškodenie výrobku či iného majetku. Nepoužívajte nekompatibilné komponenty, 
nemeňte tento výrobok akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je v súlade s inštrukciami poskytnutými TobyRich GmbH. Táto príručka 
obsahuje pokyny pre bezpečnosť, obsluhu a údržbu. Je veľmi dôležité si prečítať a dodržiavať všetky pokyny a varovania uvedené v 
tejto príručke pred zostavením, inštaláciou a použitím výrobku, aby fungoval správne a nedošlo k poškodeniu alebo vážnemu 
zraneniu. 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  UPOZORNĚNÍ: Aplikácia pre Android a iOS je dostupná len v anglickom jazyku.



Bezpečnostné opatrenia a varovania 
• Ako používatelia tohto produktu ste sami zodpovední za jeho prevádzku takým spôsobom, ktorým neohrozujete seba ani 

ostatných a ktorým nedôjde k poškodeniu majetku druhých osôb alebo výrobku. 

• Vždy udržujte bezpečnú vzdialenosť všetkými smermi okolo modelu, aby nedochádzalo ku kolíziám alebo zraneniu. Tento 
model je riadený rádiovým signálom, ktorý môže byť narušený podobnými zdrojmi zvonku. Rušenie môže spôsobiť okamžitú 
stratu kontroly nad produktom. 

• Vždy udržujte bezpečnú vzdialenosť od verejných komunikácií a elektrického vedenia. 

• Dávajte pozor na vietor, počasie a ďalšie vonkajšie faktory. 

• Vždy ovládajte svoj model v otvorených priestoroch ďaleko od vozidiel, dopravnej prevádzky a ľudí. 

• Vždy starostlivo dodržujte pokyny a upozornenia týkajúce sa tohto výrobku a prípadného voliteľného príslušenstva 
(nabíjačky, akumulátory atď.). 

• Vždy sa vyhýbajte vystaveniu vode pri všetkých zariadeniach, ktoré nie sú špeciálne navrhnuté a chránené pre tento účel. 
Vlhkosť spôsobuje poškodenie elektroniky. 

• Nikdy nevkladajte žiadnu časť modelu do úst. Mohli by ste si spôsobiť vážne zranenie alebo dokonca smrť. 

• Nikdy neovládajte model vysielačom (smartfón, tablet) s nízkou kapacitou batérie. 

• Vždy používajte plne nabité batérie. 

• Vždy majte vysielač (chytrý telefón, tablet) zapnutý, ak je lietadielko zapnuté. 

• Udržujte pohyblivé časti čisté. 

• Udržujte všetky diely suché. 

• Nikdy nepoužívajte lietadielko s poškodenou kabelážou.  

• Nikdy sa nedotýkajte pohyblivých častí. 

• Nebezpečenstvo zapletenia: Udržujte lietadielko v bezpečnej vzdialenosti od dlhých vlasov. 

• Vždy sa uistite, že je vzdušný priestor bez prekážok. 

• Za žiadnych okolností nenarúšajte dráhy civilných lietadiel. 

• Ak je lietadielko používané na komerčné účely, je nutné získať povolenie majiteľa pozemku a dodržiavať všeobecné pravidlá 
letovej prevádzky. 

• Vždy držte lietadielko na dohľad a pod kontrolou. 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Prípravy na prvý let  
  
Zapojte USB kábel a nabite lietadielko, kým nebude kontrolka v spodnej časti svietiť zeleno. Zatiaľ čo sa lietadielko nabíja, stiahnite 
si aplikáciu Moskito. Keď je lietadielko plne nabité, spustite aplikáciu. 

Ovládanie Moskita 

Režim 1: Tilt (náklon)  
Aplikácia umožňuje pohodlné a jednoduché ovládanie Moskita pomocou jednoduchých pohybov rúk. Na toto ovládanie je potrebná 
len  jedna ruka. 

1. Rýchlosť / výška: Posuvný plyn v aplikácii sa ovláda palcom. Posunutím škrtiacej klapky hore získa lietadielko rýchlosť, 
posunutím dole sa rýchlosť letu znižuje. 

2. Zatočenie: Nakláňaním telefónu do strán možno ovládať zatočenie Moskita vľavo alebo vpravo. 
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Režim 2: Joystick 

Umiestnite joystick nad pravý kruh na displeji. Zatlačte obe prísavky dole pre zafixovanie polohy. Použite palec svojej ľavej ruky pre 
ovládanie pohybu hore a dole. Použite joystick pre zatáčanie doľava a doprava. 

Pre ďalšie tipy a triky sa, prosím, pozrite na tutoriál v aplikácii Moskito. 

Štart 
Pre kontrolovaný štart držte Moskito v jednej ruke a smartfón alebo tablet v druhej. 

Pridajte plyn na cca 80 a hoďte lietadlo jemne dopredu. Ľahkými korekciami kurzu dosiahnete stabilný let. 
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Inštrukcie pre nabíjanie 

Počas nabíjania môže byť Moskito ponechané buď zapnuté, alebo vypnuté. Zapojte nabíjací kábel a nechajte ho zapojený cca 25 
minút do dosiahnutia optimálneho nabitia Moskita. Svetlo v spodnej časti svieti počas nabíjania oranžovo. Keď je Moskito plne 
nabité, zmení sa svetlo na zelenú. 

UPOZORNENIE: Moskito obsahuje lítium-polymérovú batériu. Všetky pokyny a upozornenia musia byť presne dodržiavané. Pri 
nesprávnom zaobchádzaní s batériou môže dôjsť k požiaru, zraneniu a/alebo poškodeniu majetku. 

Akumulátor sa nachádza vnútri nosa Moskita. Prečítajte si, prosím, pozorne nasledujúce bezpečnostné opatrenia: 
• Neodstraňujte batériu a nerobte žiadne zmeny. 
• Nepoužívajte ani neskladujte Moskita v blízkosti tepelného zdroja, ako je oheň alebo izbové kúrenie. 
• Vyvarujte sa hádzania alebo pádu Moskita do tvrdého povrchu. 
• Ak chcete nabiť batériu, používajte iba dodávaný nabíjací USB kábel. Pripájajte ho iba do štandardného napájacieho USB portu, 

napr. na domácom počítači alebo USB adaptéroch. 

UPOZORNENIE: Nabite batériu aspoň raz za 6 mesiacov.  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Pokyny k likvidácii OEEZ užívateľovi v Európskej únii 

Likvidácia elektrických a elektronických zariadení a komponentov 
V záujme nášho životného prostredia a za účelom čo najefektívnejšej recyklácie použitých surovín vás 
žiadame, aby ste použité a chybné zariadenia odniesli do určených centier pre zber elektrických a 
elektronických zariadení. 

Informácie o CE, FCC a BC 

TobyRich GmbH týmto zaručuje, že Moskito (SPBL01-013) je v súlade so všetkými základnými požiadavkami  
a ďalšími príslušnými pokynmi smernice 1999/5/EC. Vyhlásenie o zhode a ďalšie informácie možno nájsť na 
adrese: www.tobyrich.com/en/support 

Toto zariadenie spĺňa podmienky časti 15 smerníc FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie 
spôsobovať škodlivé rušenie a (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek vonkajšie rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť 
nežiaducu prevádzku. FCC ID: 2ABDG-SPBL 

POZN.: Toto zariadenie bolo testované a uznané v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia triedy B, podľa časti 15 pravidiel FCC. 
Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytnej inštalácii. Toto zariadenie 
vytvára, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť 
škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia. Používateľ by sa mal 
pokúsiť napraviť rušenie pomocou jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení: 

• Presmerujte alebo premiestnite príjmovú anténu. 
• Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. 
• Pripojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač. 
• Poraďte sa s predajcom alebo skúseným rádio/TV technikom. 

Nevhodné pre deti mladšie ako 14 rokov. Tento model nie je hračka. Pred použitím si, prosím, prečítajte tento návod. 
Distribúcia a prevádzka tohto spotrebiča triedy 1 sú povolené vo všetkých krajinách EÚ. 

Záruka 

Pokiaľ ide o záručné podmienky, obráťte sa, prosím, na obchodníka, u ktorého ste Moskito zakúpili. Uchovajte si účtenku ako doklad 
o kúpe! Záruka týkajúca sa akéhokoľvek produktu bude obmedzená na krajiny, kde bol výrobok uvedený na trh spoločnosťou 
TobyRich GmbH. Podmienky medzinárodnej záruky TobyRich GmbH nájdete na www.tobyrich.com/en/support/warranty.
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