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VectorSave™ záchranný padákový systém 
Účel záchranného padákového systému

VectorSave™ záchranný padákový systém je špeciálne navrhnutý na zmiernenie rýchlosti voľne 
padajúceho zariadenia z výšky. Dôsledkom je znížené riziko úrazu prípadne zmiernenie škôd spôsobených 
padajúcim objektom. Redukcia rýchlosti je dosiahnutá odpálením padáka .

Režimy padákového systému

VectorSave™ systémy podporujú niekoľko možností odpálenia padáka v závislosti od zariadenia s 
ktorým ho používate. Odpálenie padáka môže byť automatické, externým ovládačom alebo ovládačom od 
výrobcu.

Automatické odpálenie padáka funguje na báze voľného pádu alebo náklonu. Špeciálny softvér 
meria zrýchlenie a náklon zariadenia v porovnaní s vodorovným povrchom gravitačného poľa. 
Padákový systém automaticky odpáli padák ak zaznamená voľný pád po dlhšiu dobu alebo ak sa zariadenie 
nakloní do extrémnych uhlov. Systém umožňuje deaktivovať jednu alebo obe z automatických podmienok.

VectorSave™ systém, ktorý je vybavený aj Rx-vstupom môže odpalovať padák pomocou externej 
RadioSave™ jednotky alebo servo signálu z externého diaľkového ovládača (musí mať na to dedikovaný 
výstup / voľný kanál)

Transportné obmedzenia

VectorSave™ systém využíva špeciálnu patentovanú technológiu, vďaka ktorej je úplne spoľahlivý a 
znovu použiteľný. Môžte ho bezpečne a bezproblémovo prepravovať aj letecky. VectorSave™ neobsahuje 
žiadne výbušniny, žiadny stlačený vzduch ani žiadne zápalné šnúry 



Obsah balenia 
VectorSave™10 Mavic 2 základné balenie

• VectorSave™10 odpalovacia trubica 
• Padák s lankami a krytkou tuby
• Konzola a držiak odpalovacej trubice
• Nárazové lano s karabinou
• Trubica na zatlačenie struny
• USB kábel

Technická špecifikácia 

Trubica
priemer 34 mm
dĺžka 178 mm
Konektor micro USB

Padák
hmotnosť 31 g
plocha 0,58m štvorcového

Nárazové lano
max zaťaženie 420 kg

Prevádzková teplota
spodný limit - 15 st. C
horný limit + 55 st. C



Inštalácia systému 
Inštalácia držiakov padáka

Konzola obsahuje špeciálnu lepiacu časť, ktorá udrží celý VectorSave™ systém na mieste. Najprv 
nájdite miesto nalepenia konzoly podľa obrázku (nachádza sa na prednej časti Mavica nad kamerou). Pred 
nalepením je veľmi dôležité odmastiť povrch, na ktorý budete lepiť konzolu. Nalepovací povrch je chránený 
ochrannou fóliou, ktorú je nutné pred lepením odstrániť. Pre najlepšiu prilnavosť nechajte lepidlo zaschnúť 
cez noc

Tip: 
Na odmastenie sú vhodné prostriedky na báze isopropanolu. Pri použití agresívnejšieho 

odmasťovacieho prostriedku je riziko poškodenia povrchu drona. Preto je vhodné odmasťovač najprv 
otestovať na menšom povrchu.

Inštalácia nárazového lana na Mavic 2

Nárazové lano položte na prednú časť mavica tak, aby stred lana bol približne v strede pri konzole. 
Následne lano prevlečte popod obe ramená. Potom konce lana skrížte a konce chytte do karabiny na vrchu 
odpalovacej trubice. Nakoniec lano zachytte priloženými gumičkami k držiaku

Použite gumičky na prichytenie odpalovacej trubice na držiaku. Ďalšími gumičkami môžte prichytiť 
nárazové lano o odpalovaciu trubicu. Následne chytte aj koniec padákového lana do karabiny. Nadbytočné 
padákové lano môžte prichytiť ďalšou gumičkou o odpalovaciu trubicu. 

Tento spôsob je otestovaný a bezpečný pri používani Mavicu. Nezasahuje do dráhy vrtúľ počas letu. 
Ťažisko s padákovým systémom je vzadu, preto Mavic pristáva najprv zadnou časťou a tým sa do veľkej 
miery chráni kamera. Aj v prípade núdzového pristátia pomocou padáka Mavic pristáva zadnou časťou 
vopred.

Na modeli Mavic 2  je možné meniť akumulátory bez odstránenia padákového systému. Pri balení 
do kufra, stačí odstrániť klip s vystrelovacou trubicou. Držiak je veľmi tenký a preto môže ostať na Mavicu a 
stále sa bude zmestiť do akéhokoľvek kufríka či tašky.





Padák 
Balenie padáka

Správne zabalenie padáka je dôležité pre bezproblémové otvorenie v núdzovej situácii. Je mnoho 
spôsobov ako zabaliť padák tak, aby správne fungoval pri otvorení. Je dôležité, aby ste zabalili padák do čo 
najmenšieho objemu, aby sa zmestil do odpalovacej trubice.Pri odpalovacej trubici VectorSave™ 10 je veľmi 
dôležité poskladať padák do konkrétneho tvaru a veľkosti, aby sa zmestil do tuby. Odpalovacia trubica má 
len obmedzený priestor na padák, a pri nesprávnom zložení a zasúvaní do tuby sa môže padák zachytiť v 
trubici, prípadne že sa neotvorí správne. Preto je veľmi dôležité dodržiavať postup z manuálu. 

! Neskladujte padák zabalený !
Keď budete skladovať VectorSave™ 10 padákový systém dlhší čas, nenechávajte padák zabalený v 

tube. Test: padákom ktoré boli uskladnené niekoľko dní v tube trvalo dlhšiu dobu kým sa rozbalili po 
odpálení. Najlepšie je po poslednom lete dňa otestovať odpálenie padáka a skladovať ho zavesený za lanko

Obrovskou výhodou padákového systému VectorSave™ 10 je fakt, že môže byť znovu použitý bez ďalších 
poplatkov. Padákový systém VectorSave™ 10 nevyužíva žiadne spotrebné materiály.

Tip : V prípade, že sa krytka trubice časom uvolní, môžte použiť kúsok pásky alebo lepidla na zväčšenie 
priemeru krytky a tým bude pevne držať v trubici.

Videonávody 

Ako správne zabaliť padák  https://youtu.be/fK81aFi2APM
Test náklonov na vypustenie padáka https://youtu.be/dgIi2JfjT64

Obrázkový návod na skladanie padáka

Na nasledujúcich obrázkoch je vyobrazený odporúčaný postup skladania padákového systému 
VectorSave™ 10. Najprv sa uistite, že lanká niesú zamotané.V prípade, že sú, treba ich odmotať. 
Rozprestrite padák. Padák je v tvare obdĺžnika. Nájdite na padáku švy. Z padáku spravte trojuholník tak, že 
švy budú na vonkajšej strane. Následne vsunte približne tretinu z hornej časti trojuholníka do vnútra tak, aby 
ste vytvorili lichobežník. Protiľahlé rohy zložte do vnútra padáka jeden po druhom aby ste mali približne 
štvorec. Šnúry poskladajte tak, aby ležali vo vnútri padáka v slučke a čierne lanko ostane mimo padák. 
Zrolujte padák z oboch strán smerom do stredu a potom skrátte jeho dĺžku zložením ako písmeno Z. 
Následne znovu zrolujte padák tak, aby vznikol tvar tuby. Nakoniec vsunte padák do odpalovacej trubice. 
Čierne lanko trčiace z padáku prevlečte cez krytku. Slučka nárazového lanka zabezpečí plynulé vystrelenie 
padáka.

Tento postup je otestovaný a pravdepodobne najlepší možný na zloženie padáka, aby sa pri 
odpálení pekne rozložil pri každom použití. Ak je padák po poskladaní príliž veľký alebo si vyžaduje veľa sily 
na natlačenie do trubice, pravdepodobne ste to poskladali nesprávne. Zlé poskladanie môže spôsobiť 
zaseknutie padáka v odpalovacej trubici a padák nevystrelí. 

Budte opatrní, trénujte balenie padáka a testujte ho náklonom, či ste ho poskladali správne.

https://youtu.be/dgIi2JfjT64






VectorSave™ 10 odpalovacia trubica 
Pred prvým použitím nabite do plna odpalovaciu tubu, približne 2hodiny.

Testovanie náklonom

Po plnom nabití odpalovacej trubice je potrebné otestovať, či odpalovanie funguje správne. Zatiaľ 
nestláčajte piest. Držte trubicu vertikálne a zmačknite tlačidlo na konci trubice, uvidíte zelené svetielko. 
Svetielko indikuje, že je odpalovacie zariadenie zapnuté. Zelené svetielko bude 5s svietiť, potom sa 
automaticky zariadenie vypne. Kým svieti zelené svetielko, zmačknite tlačidlo znovu ( o niečo dlhšie ) tak, 
aby svetielko blikalo na modro. Blikajúca modrá indikuje, že si tuba zaevidovala vodorovnú polohu a je 
pripravená snímať náklon a voľný pád. Po aktivovaní senzorov a blikajúcej modrej môžte trubicu nakloniť  do 
ľubovoľného smeru 90° a blikajúca modrá sa zmení na svietiacu modrú. Znamená to, že odpaľovanie je 
aktívne. Modré svetlo bude svietiť až kým nestlačíte tlačidlo znovu. Potom začne svietiť na zeleno pre 
indikovanie resetovania. Ak sa vám podarí omylom aktivovať trubicu, môžte stlačením tlačidla resetovať späť 
na zelenú farbu. 

Po teste senzorov môžte zaťažiť pružinu. Na to použijete priloženú tubu, alebo ľubovoľný dostatočne 
dlhý predmet. Držte jeden koniec tuby v dlani a z drhuej strany zatlačte piest až kým nebudete počuť 
kliknutie. Vtedy sa piest zamkne na spodnej pozícii. Teraz môžte znovu opakovať test náklonom s tým, že 
dlaňou zakryjete otvor, aby ste vytvorili jemný odpor piestu. Bez tohoto odporu môže piest z odpalovacej 
trubice vyletieť a spôsobiť zranenia či škody. Aktivovanou trubicou nikdy nemierte na ľudí, môžte spôsobiť 
škody na zdraví či majetku, prípadne môžte poškodiť mechanizmus padákového systému. V prípade 
poškodenia mechanizmu odpálením bez záťaže neuznáva výrobca záruku.

Testovací let

Je veľmi dôležité aby ste urobili niekoľko testovacích letov za bežných podmienok s aktivovaným 
systémom ( blikajúcim modrým svetlom ) aby ste sa uistili, či sa počas letu neprepne na svietiacu modrú. 
Počas týchto letov nezatlačte piest do zamknutej polohy a nenaplňte odpalovaciu trubicu padákom. Tento 
test je dôležitý na stanovenie, či nieje padákový systém príliž citlivý na vaše zariadenie. 

V prípade, že bude systém príliž citlivý na vaše zariadenie, kontaktujte priamo výrobcu

Prevádzka VectorSave™ 10 

- ZELENÉ svetlo - keď je tlačítko stlačené. Svetielko svieti 5s potom sa automaticky vypne
- MODRÉ blikajúce svetlo - trubica je aktívna a nakalibrovaná
- MODRÉ svetlo - padák bol odpálený. Toto svetlo svieti až do resetu. Nezabudnite ho resetovať, aby sa 

vám nevybila batéria



Často kladené otázky 
Q Ako zistím, aký je stav batérie systému ?
A Keď zapnete systém a začne blikať červené svetielko, znamená to, že treba batériu dobiť. 
Odporúčame vykonať testovacie odpálenie na prázdno. V prípade, že bude mať batéria nízku kapacitu 
začne systém blikať na červeno miesto odpálenia padáka

Q Poškodí sa systém keď ho budem nabíjať dlhšie ako 2h ?
A Nie, systém má zabudovanú ochranu, takže nevadí keď sa bude nabíjať aj dlhšie. Plné nabitie trvá 
obvykle 2hodiny.

Q Ako dlho vydrží zariadenie v prevádzke na plné nabitie ?
A Batéria by mala vydržať 5hodín prevádzky. V prípade zariadenia so zabudovaným rádiovým 
ovládaním 2hodiny

Q Je presné umiestnenie viečka dôležité pre správne fungovanie systému ? 
A Pri viečku je dôležité, aby pevne držalo na mieste a neodpadlo náhodou. 

Q Je natočenie trubice dôležité pre správne fungovanie systému ?
A Natočenie trubice môže byť ľubovolné, pretože pri každej aktivácii padáka sa zapnú senzory, ktoré 
sa nakalibrujú podľa aktuálneho otočenia. POZOR! Po aktivácii a nakalibrovaní sa trubica nesmie otáčať ! V 
prípade, že sa pohne, treba systém reštartovať pomocou tlačidla.

Q - Otázka
A - Odpoveď

Záruka na produkt 
ectorSave™ poskytuje záruku na vady materiálu a spracovania po dobu 1 roka od dátumu 

zakúpenia, za predpokladu, že je dodaný originálny doklad. V prípade koncového zákazníka platí 
obmedzená záruka 2 roky podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. Reklamácia sa rieši priamo cez predajcu.

Povinnosťou spoločnosti VectorSave™ je opraviť alebo vymeniť produkt (určí spoločnosť 
VectorSave™), ktorý je určený výrobcom ako vadný. 

Záruka sa nevzťahuje na produkt v prípade, že na ňom budú známky fyzického poškodenia, pádu, 
preťaženia, zneužitia, nesprávneho zapojenia, použitia nekompatibilných komponentov, obrátenej polarity 
alebo nedbanlivosti zo strany užívateľa. Pre bezpečné používanie skladovanie a údržbu je nevyhnutné 
prečítať si manuál. Taktiež je vhodné pozrieť si inštruktážne videá na youtube. V prípade nesprávnej údržby 
a skladovania nemusí byť záruka na produkt výrobcom uznaná. Záruka sa nevzťahuje na produkty zakúpené 
od neautorizovaných predajcov. Vrámci záruky sa neposkytuje vrátenie peňazí.

Pri používaní systému VectorSave™ dodržujte všetky miestne zákony.
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