
Čo obsahuje balenie 
 
 

1 x Fly6 

1 x Cycliq microSD karta 32GB 

1 x Držiak na sedadlovú tyč 

1 x Klasický remienok na sedadlovú tyč 

1 x Aero remienok na sedadlovú tyč 

1 x 0° Rozpera 

1 x Adaptér na sedadlovú tyč v tvare D 

1 x Aero adaptér 

1 x USB na USB-C kábel 

1 x Bezpečnostné uviazanie 

1 x Bezpečnostné informácie a záručný list (nie je na obrázku) 

1 x Rýchly úvod do používania 
 



Registrácia zariadenia Fly 6 Gen 3 
 
Dôrazne odporúčame registráciu vášho zariadenia Fly 6 na serveri Cycliq:  https://cycliq.com/register/ 
Po registrácii budete dostávať upozornenia na nový softvér alebo firmver, aktualizácie, nové funkcie a tipy pre používateľov. Registrácia 
zároveň urýchľuje vybavenie požiadaviek technickej podpory a záručného servisu. 
 
Pre registráciu navštívte cycliq.com/register alebo použite mobilnú aplikáciu CycliqPlus. 

Skôr než začnete nastavovať zariadenie Fly6 Gen3 

Upozornenie 
Zariadenie Fly6 Gen3 je špeciálne navrhnuté ako zadné svetlo bicykla s audio / video funkciami. Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby 
vyhovovalo všetkým typom bicyklov na trhu. Napriek tomu nemusí byť zariadenie kompatibilné s niektorými modelmi alebo nastaveniami 
bicyklov. 
 
Upozorňujeme, že spoločnosť Cycliq, jej dcérske a pridružené spoločnosti a distribútori v takomto prípade nezodpovedajú za prípadné škody v 
dôsledku akejkoľvek poruchy zariadenia vrátane pamäťových kariet 
 

Varovanie pred porušením autorských práv 
Zábery nasnímané touto kamerou sú určené na osobné použitie. Nezaznamenávajte snímky, ktoré porušujú autorské práva bez 
predchádzajúceho súhlasu ich držiteľa. Vezmite prosím na vedomie, že v niektorých prípadoch môže byť vyhotovenie obrázkov z predstavenia, 
výstavy alebo obchodných nehnuteľností prostredníctvom fotoaparátu alebo iného zariadenia v rozpore s autorskými právami alebo inými 
zákonnými právami, aj keď bol záber nasnímaný pre osobné použitie. 
 
 
 



Informácie o bezpečnosti, prevádzke a starostlivosti 
Nasledujú dôležité informácie týkajúce sa bezpečnej prevádzky a starostlivosti o zariadenie Fly6. Pre viac informácií si prosím prečítajte 
„Príručku ohľadne bezpečnosti a limitovanej záruky“, ktorá sa nachádza v balení príslušenstva. Ďalšie informácie nájdete aj na webovej stránke 
cycliq.com. 

Varovanie 
● Pozor! Nie sú povolené žiadne úpravy ani modifikácie zariadenia. .Akékoľvek neautorizované opravy poškodia vodotesnosť zariadenia.  
● Fly6 nie je hračka: deti by sa so zariadením nemali hrať 
● Nepozerajte priamo do LED svetiel počas prevádzky 
● Neponárajte Fly6 do vody ani do inej kvapaliny 
● Vyhýbajte sa akémukoľvek pádu alebo nárazu zariadenia 
● Buďte opatrný pri uzatváraní vodotesných dvierok portu. Pred použitím sa uistite, že sú úplne  
● Cycliq nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov alebo iným nesprávnym použitím či 

zaobchádzaním so zariadením Fly6. 
● Fly6 má lítium-iónovú batériu. Jej likvidáciu by ste mali zabezpečiť v súlade so zákonmi, pravidlami a predpismi vašej krajiny a regiónu. 
● Fly6 disponuje Airplane módom, ktorý je potrebné zapnúť pred leteckým, nákladným, či lodným transportom. Odporúčame pred 

transportom mať Fly6 nabitý na menej ako 30% 
 

Nastavenie zariadenia Fly12 CE122 
 

Nabíjanie batérie 
Zariadenie Fly6 je dodávané s čiastočne nabitou batériou. Pred prvým použitím ju odporúčame nabiť na 100%. 
 
 
 
 



Postup: 
1. Pripojte zariadenie k sieťovej USB nabíjačke (nie je súčasťou balenia) pomocou priloženého USB kábla 
2. Rozsvieti sa červený LED indikátor, ktorý potvrdzuje režim nabíjania prístroja. 
3. Pri plnom nabití začne LED indikátor svietiť na zeleno. 

 
Batériu Fly6 môžete nabíjať pomocou priloženého USB kábla pripojením k počítaču, čo však výrazne zníži rýchlosť nabíjania. Na čo 
najrýchlejšie nabíjanie použite nástennú nabíjačku USB s parametrami 5V 2.1A. 
 
Poznámka: 
Zariadenie Fly6 Gen3 je kompatibilné s protokolom „Fast Charge“ a akceptuje kapacitu nabíjania až 2,1A. Čas nabíjania batérie z vybitej na plne nabitú sa 
teda pohybuje od 1,5 do 6 hodín v závislosti od spôsobu nabíjania - port sieťového adaptéru 2,1A, USB port počítača do 0,5A. Pre zachovanie maximálnej 
životnosti batérie odporúčame úplné vybitie batérie pred opätovným nabíjaním. Životnosť batérie sa postupom časom a počtom nabíjacích cyklov postupne 
znižuje. 

Indikátor stavu batérie 
Pri zapnutí zariadenia Fly12 zaznie zvukový signál, ktorý vás upozorní na aktuálnu úroveň nabitia batérie. Presvedčte sa, či má zariadenie 
dostatok energie na ďalšiu jazdu. Sprievodcu zvukovým oznámením nájdete nižšie: 
 

• 4 pípnutia 
75% - 100% kapacity 

• 3 pípnutia 
50% - 75% kapacity 

• 2 pípnutia 
25% - 50% kapacity 

• 1 pípnutie 
10% - 25% kapacity 

• 3 hlasné dlhé pípnutia, ktoré sa opakujú každých 60 sekúnd 
6% - 12% kapacity 

 

 



Vloženie a vybratie microSD karty 
 

• Vaše zariadenie Fly6 je dodávané s predinštalovanou microSD kartou 32GB 

• Pre fungovanie Vášho zariadenia Fly6 MUSÍTE mať nainštalovanú microSD kartu 

 
MicroSD kartu môžete vložiť do slotu namicroSD kartu Vášho Fly6  
a jemne na ňu zatlačiť, pokiaľ nezapadne na svoje miesto. 
Uistite sa, aby zárez na microSD karte smeroval k hornej časti Fly6 tak,  
ako je znázornené na tomto obrázku. 
Ak chcete microSD kartu vybrať, jemne na ňu zatlačte a povoľte, pokiaľ sa  
sama neuvoľní zo slotu. 
 
Poznámka 
Dôrazne odporúčame pravidelne formátovať microSD kartu. To vám zabezpečí, 
aby Fly6 fungovalo na plný výkon a zaručí, aby bola Vaša jazda vždy  
zaznamenaná. Viac informácií o tom, ako naformátovať microSD kartu, nájdete tu. 
 
 
 
 
                 Kryt vstupu 
 
 
            Slot microSD karty 
                 microSD karta 
            USB-C vstup 
 



Zmena nastavení pre Fly12 
 
Väčšina základných funkcií kamery Fly6 môže byť upravená za pomoci tlačidiel „POWER“ a „Q“ na bočnej strane zariadenia. 

Zhrnutie 
 

1. Na zariadení Fly6 - prístup ku všetkým základným funkciám pomocou dvoch tlačidiel umiestnených priamo na zariadení. 
2. V mobilnej aplikácii - existujú ďalšie nastavenia, ktoré sú dostupné prostredníctvom mobilnej aplikácie CycliqPlus (iOS a Android). 

Stiahnite si ju prosím z iTunes alebo Google Play. 
3. Na PC alebo Mac - táto možnosť ponúka podobnú funkcionalitu ako v prípade aplikácie CycliqPlus. Nastavenie parametrov je dostupné 

po pripojení Fly6 k počítaču PC / Mac prostredníctvom priloženého USB kábla. Ako alternatívne riešenie môžete využiť microSD kartu 
kamery vložením do kartového slotu počítača. 

 
 

Pripevnenie Vášho zariadenia Fly6 na Váš bicykel 
Vaše Fly6 je dodávané s držiakom na sedadlovú tyč, ktorý je vybavený otočným 1/8 západkovým systémom. Balenie zahŕňa 2 dĺžky remienkov 
na suchý zips, ktoré Vám umožnia pripevnenie na tradičný (úzky) alebo aero (široký) štýl sedadlovej tyče. 
 

 
 
 

 

1. Vložte buď štandardný, 
alebo aero dlhý remienok 
sedadlovej tyče a zaťahujte 
ho dovtedy, pokiaľ sa spony 
nestretnú s držiakom 
sedadlovej tyče. Uistite sa, 
aby povrch potiahnutý 
silikónom uchytil Vašu 
sedlovú tyč. 

2. Zvoľte vhodnú 
podložku alebo adaptér 
pre Váš bicykel. 
Umiestnite podložku 
alebo adaptér medzi 
Fly6 držiak sedadlovej 
tyče a sedlovú tyč. 

3. Držte držiak proti 
sedadlovej tyči a omotajte 
okolo neho remienok na 
suchý zips a prevlečte ho 
cez obdĺžnikové uško na 
konci popruhu. 

4. Ak chcete pripevniť 
Vaše zariadenie Fly6, 
zarovnajte výčnelky na 
Fly6 s otvormi v držiaku 
sedadlovej tyče. Otočte 
Fly6 o 1/8 otáčky v 
smere hodinových 
ručičiek, pokiaľ 
nebudete počuť 
cvaknutie, zariadenie sa 
potom uzamkne na 
držiaku sedlovej tyče. 

5. Fly6 môžete odmontovať z 
bicykla jeho otočením o 1/8 
otáčky proti smeru 
hodinových ručičiek. 
Držiak môžete nechať na 
Vašom bicykli pre ďalšie 
použitie. 
 
POZNÁMKA:  
Fly6 musí byť pripevnené vo 
vzpriamenej polohe tak, ako 
je znázornené na obrázku. 



   
 
 
  
 
 
 
             
 
 
 

Uchytenie bezpečnostného uviazania 
 
1. Na zadnej strane Vášho zariadenia Fly6 sú umiestnené dva otvory                                                                               Sem vložte poistné 

uviazanie pre uchytenie bezpečnostného uviazania. 
 
2. Tenšiu časť bezpečnostného uviazania prevlečte cez otvory, 
potom prevlečte druhý koniec cez uško, aby ste zaistili uviazanie. 
 
3. Odporúčame stále používať zariadenie Fly6 s uchyteným a zaisteným 
uviazaním okolo sedadlovej tyče. 
 
 
 
       
 
 
 



Používanie Fly6 

Zapnutie Fly6 
Stlačte a podržte tlačidlo napájania približne 3 - 4 sekundy, kým nezaznie zvukový signál. Potom tlačidlo uvoľnite. Zaznie pípnutie, ktoré 
signalizuje stav batérie. 

Vypnutie Fly6 
Stlačte a podržte vypínač 3 – 4 sekundy, kým nezaznie zvukový signál vypnutia. Zaznie pípnutie, ktoré signalizuje stav.  

 
Poznámka: 
Pred uvedením do prevádzky sa presvedčte, či sú dvierka portu pevne uzatvorené a úplne utesnené. 

 
 
Nastavenia zadných svetiel 
          
K dispozícii sú nasledovné možnosti:                                                                      
 

• Kamera ako jediný režim (koncové svetlá sú vypnuté)                                                                         

• Nepretržitý režim Vysoký (neprerušované koncové svetlá s vysokou intenzitou) 

• Nepretržitý režim Nízky (neprerušované koncové svetlá s nízkou intenzitou) 

• Režim blikania Vysoký (blikajúce koncové svetlá s vysokou intenzitou) 

• Režim blikania Nízky (blikajúce koncové svetlá s nízkou intenzitou) 

• Organický režim (náhodne blikajúce koncové svetlá s premenlivou intenzitou) 
 



   LED 1 Svetelný indikátor  
 
 

             
 

LED 8 obrysové svetlo                                                           LED 2 obrysové svetlo 
 

LED 7 obrysové svetlo                                                          LED 3 obrysové svetlo 
    

LED 6 obrysové svetlo                                                          LED 4 obrysové svetlo 
 

        Mikrofón 
 
                                                                 LED 5 obrysové svetlo                                         
 
 
 
 
 
                      LED 9 Svetelný indikátor 
  
Dostupné nastavenia koncových svetiel môžete prepínať pomocou vypínacieho tlačidla. Dostupné nastavenia koncových svetiel je možné 
prispôsobiť prostredníctvom aplikácie CycliqPlus. 
 

Poznámka 
Ak chcete maximalizovať výdrž batérie, vyberte možnosť koncového svetla s nižšou intenzitou a pokiaľ zariadenie Fly6 nepoužívate, vypnite ho. 
Keď vypnete Fly6, Váš režim a intenzita koncového svetla ostanú v pamäti. Pri ďalšom zapnutí Vášho zariadenia Fly6 sa obnoví pôvodný 
použitý režim a intenzita osvetlenia. Pri nastavovaní koncového svetla zohľadnite predpisy o osvetlení bicykla vo Vašej oblasti. 
 



Svetelné a zvukové výstrahy 
 

Prehľad svetelných a zvukových notifikácií 

 
LED diódy                                                               Audio výstrahy (podľa hlasitosti )            Príčina 

Všetky LED diódy sú vypnuté                                                 Žiadne                                                                    Fly6 je vypnuté 

3 červené bliknutia na svetelnom indikátore                           Žiadne                                                                     Fly6 vyžaduje nabitie 

Jedno nepretržité zelené svetlo na svetelnom indikátore         Žiadne                                                                     100 % nabité & Flyž je pripojené k  
                                                                                                                                                                                  pracovnej nabíjačke 

Jedno nepretržité červené svetlo na svetelnom indikátore       Žiadne                                                                     0-99 % nabité & Flyž je pripojené k  
                                                                                                                                                                                  pracovnej nabíjačke 

Jedno nepretržité modré svetlo na svetelnom indikátore         Žiadne                                                                     Bluetooth pripojené 

Všetky obrysové LED diódy blikajúce súčasne na červeno    2 rýchle a 1 dlhšie pípnutie  
                                                                                                      každých 12-14 sekúnd                                                Chyba microSD karty 

Obrysové LED diódy sa otáčajú v smere hodinových             Voliteľné krátke pípnutie každých 3,5 alebo 10     Fly6 nahráva 
ručičiek                                                                                     v závislosti od nastavenia intervalu pípnutia 

Nedostupné                                                                               1 pípnutie                                                                Snímaný statický obrázok 

Bliknutie obrysových LED diód zhora nadol a naspäť             Vzostupné vyzváňanie                                           Fly6 bolo zapnuté 
po oboch stranách 

Žiadne                                                                                        Zostupné vyzváňanie                                             Fly6 bolo vypnuté 
 

             



LED diódy                                                              Audio výstrahy (podľa hlasitosti )                Príčina 

 Nedostupné                                                                           4 rýchle prenikavé pípnutia                                          nabité od 75% do<99% (iba pri  
                                                                                                                                                                                     zapnutí alebo vypnutí) 

 Nedostupné                                                                           3 rýchle prenikavé pípnutia                                          nabité od50% do<75% (iba pri  
                                                                                                                                                                                     zapnutí alebo vypnutí) 

 Nedostupné                                                                           2 rýchle prenikavé pípnutia                                          nabité od25% do<50% (iba pri  
                                                                                                                                                                                     zapnutí alebo vypnutí) 

 Nedostupné                                                                           1 rýchle prenikavé pípnutie                                          nabité od12% do<25% (iba pri  
                                                                                                                                                                                     zapnutí alebo vypnutí) 

 Nedostupné                                                                           3dlhéprenikavé pípnutia                                               nabité menej ako12% (iba pri  
                                                                                                                                                                                     zapnutí alebo vypnutí) 

Viď Režim Home Safe                                                           1 dlhé a 1 veľmi dlhé prenikavé pípnutie                     nabité menej ako12% (pri 
                                                                                                každých 60 sekúnd                                                        používaní) 

Nedostupné                                                                             3 rýchle pípnutia                                                           Spustený režim Incident mode 
 

Koncové svetlo (podľa možnosti na strane 13)                       Nedostupné                                                                  Udržuje Vás viditeľným 

Nedostupné                                                                              Neustále sa opakujúci vzostupný tón                           Spustený alarm 
 
 
 Nastavenia zvuku 
Zariadenie Fly6 obsahuje mikrofón, ktorý nahráva 
zvuk vo vysokej kvalite. Taktiež má reproduktor, ktorý 
je použitý pri zvukových alarmoch a výstrahách. 
 
Úrovne hlasitosti 
Hlasitosť zvuku reproduktora je možné nastaviť z 
vypnutého zvuku na 100% pri 20% postupnom 
zvyšovaní (0-5).Hlasitosť zvuku je možné prispôsobiť 
prostredníctvom aplikácie CycliqPlus alebo na 
počítači.       

Akustické výstrahy 
Výstražné upozornenie nahrávania je 
možné nastaviť použitím aplikácie 
CycliqPlus. To vydá krátke pípnutie v 3, 
5 alebo 10 minútových intervaloch, ktoré 
Vás upozorní, že Fly6 nahráva 
videozáznam. Je to obzvlášť užitočné, 
keď pri jazde nevidíte rotujúce obrysové 
svetlo. Túto výstrahu je tiež možné 
vypnúť a ovplyvňuje ju zvolené 
nastavenie hlasitosti.  

Letový režim 
Letový režim vypne všetky signály 
zariadenia, čím sa stane kompatibilným pre 
cestovanie leteckou spoločnosťou, prepravu, 
alebo lodnú dopravu. 
Pre aktiváciu Letového režimu musí byť Fly6 
vypnuté. Následne je potrebné súčasne 
stlačiť a podržať vypínacie tlačidlo a tlačidlo 
Q po dobu 3-4 sekúnd. Obe strany 
obrysových LED diód dvakrát striedavo 
zablikajú pre potvrdenie, že Letový režim bol 
spustený. 



 

Vlastnosti, funkcie 
Zariadenie Fly6 je vybavené Full HD kamerou. Disponuje pozorovacím uhlom 135°, ktorý poskytuje ultra-široký pohľad na to, čo sa deje pred 
vami. Vybrať si môžete zo štyroch rozlíšení videa vrátane rozlíšenia s High Dynamic Range (HDR). Vyššie rozlíšenie videa spotrebúva viac 
energie z batérie. 

Video Snímková frekvencia (fps) Rozlíšenie obrazovky 

1080p Full HD 30 1920x1080 16:9 

720p HD 60 1280x720 16:9 

Funkcia slučky - Looping 
Zariadenie Fly6 je navrhnuté ako cyklistický doplnok v štýle „nastaviť a zabudnúť“. V predvolenom nastavení je záznam zhotovovaný v 
„nepretržitej slučke“, takže sa nemusíte báť vyčerpania voľného miesta na microSD karte. Zábery sa budú zaznamenávať na kartu až do 
zaplnenia jej kapacity, následne sa začnú premazávať najstaršie zábery najnovšími. 
 
Zábery uzamknuté proti vymazaniu pomocou Funkcie zaznamenania incidentu a Manuálneho snímania záberov (pozri nižšie) nebudú 
funkciou slučky premazané. 
 
Funkciu slučky nie je možné vypnúť. Tým sa zabezpečí, že nezabudnete zaznamenať svoju jazdu. 
 
Ak si chcete zábery z jazdy zachovať, jednoducho ich preneste do svojho počítača PC alebo Mac. 
Množstvo videozáznamov, ktoré dokáže vaša microSD karta uchovávať, závisí od nastaveného rozlíšenia videa, snímkových frekvencií a 
veľkosti microSD karty. 
 
Poznámka: 
Pre toto zariadenie sa vyžaduje kompatibilná karta microSD triedy 10 (pozri cycliq.com/sdcard). 



Zachytávanie statických obrázkov  
Váš prístroj Fly6 môže odteraz snímať aj statický obrázok počas nahrávania videa. Môžete to vykonať súčasným podržaním tlačidla POWER a 
tlačidla Q na 1 sekundu, pričom sa ozve zvuk uzávierky fotoaparátu. Obrázok sa uloží ako súbor JPEG. 
 

Funkcia zaznamenania incidentu 
Zariadenie Fly6 bolo navrhnuté tak, aby zachovalo zábery z veľkých incidentov bez toho, aby ste museli čokoľvek urobiť.  
 
Funkcia sa aktivuje automaticky, keď je Fly6 naklonené o viac ako 60° od vertikály (alebo 30° od zeme) na viac ako päť sekúnd. Ak k tomu 
dôjde, Fly6 uzamkne aktuálny a bezprostredne predchádzajúci segment videa. Zabráni tak prepísaniu záberov technológiou video slučky. 
 
Množstvo videozáznamov nasnímaných na jeden segment možno nastaviť na 5, 10 alebo 15 minút. 
 
Funkciu zachovania incidentu je možné vypnúť pomocou mobilnej aplikácie CycliqPlus alebo počítača PC / Mac, napriek tomu, že to nie je 
odporúčané. 
 

Manuálne zaznamenanie 
Ak ste svedkom incidentu, alebo chcete zaznamenať a uložiť čokoľvek, čo vidíte počas jazdy, jednoducho stlačte a podržte na 2 sekundy 
tlačidlo Q. Automaticky sa zapne funkcia  zaznamenania incidentu a 3 hlasité pípnutia ohlásia uloženie práve prebiehajúceho 
a predchádzajúceho segmentu.   
 

Funkcia Home Safe 
 
Fly6 nepretržite monitoruje napätie generované počas nahrávania. Keď sa vaša batéria vybije na 6 - 12%, aktivuje sa režim Home Safe (v 
závislosti od nastavení). Zaznie 1 dlhý a 1 veľmi dlhý audio signál, ktorý Vás na to upozorní. Kamera a nahrávanie videa sa vypne (šetrí 
energiu), ale svetlo bude naďalej fungovať v ekonomickom režime až kým sa batéria nevybije na 0%. AK je Fly6 s režime LEN KAMERA (bez 



zapnutého svetla), Fly6 bude fungovať aj ďalej v tomto režime do úplneho vybitia batérie. Vždy máte možnosť použiť POWER tlačidlo na voľbu 
svetelných funkci.  
 

Alarm 
Alarm môžete aktivovať prostredníctvom aplikácie CicliqPlus. Po aktivácii zaznie alarm vždy, keď sa Fly6 pohne (vrátane bicykla, na ktorom je 
zariadenie upevnené), svetlá sa rozsvietia a kamera začne nahrávať. Na mobilný telefón dostanete notifikáciu prostredníctvom Bluetooth (ak 
ste v dosahu). 
 
Alarm je možné vypnúť pomocou mobilnej aplikácie CycliqPlus alebo počítača PC / Mac. 
 
Manuálne stlmenie alarmu 
Ak je alarm aktívny, ale nedá sa zastaviť, stlačte tlačidlo napájania a tlačidlo Q, až kým sa nezastaví. To zvyčajne trvá asi osem sekúnd. 
 

 
Nanotechnológia 
 
Na vnútornej aj vonkajšej strane zariadenia sme využili nové prelomové nanotechnológie. Tento proces modifikuje celú povrchovú plochu 
obvodov na molekulárnej úrovni, čím vaše zariadenie natrvalo ponecháva v hydrofóbnom stave. Toto by malo výrazne predĺžiť jeho životnosť. 
Prístroj vyhovuje štandardu IP67. Dbajte na to, aby boli dvierka portu pevne a korektne uzatvorené. 
 

Režim nečinnosti 
Ak je tento režim aktívny, zariadenie sa vypne automaticky do 15 minút od posledného pohybu. Fly12 môžete opäť zapnúť v normálnom 
režime. Dobre sa s touto funkciou oboznámte, kedže ak je aktivovaná môže zapríčiníť to, že nebude možné zaznamenávať video a audio na 
vašom zariadení Fly6.   
Režim nečinnosti je možné vypnúť pomocou mobilnej aplikácie CycliqPlus alebo počítača PC / Mac. 



Používanie záznamu 

Prístup k záznamu 
Po vašej jazde môžete pristúpiť k záznamu dvomi spôsobmi: 

● pripojte Fly6 pomocou priloženého USB kábla k počítaču PC / Mac 
● Vyberte microSD kartu a načítajtu je pomocou počítača PC / Mac 

Dĺžka segmentu videa 
Záznam je usporiadaný chronologicky v 5, 10, alebo 15 minútových segmentoch vo formáte MP4. Každý segment tvorí separátny súbor. 
Menšie súbory sú vhodnejšie pre prenos do počítača, nemusíte sa obávať nedostatku miesta na disku. Tabuľka ukazuje približnú veľkosť 
segmentov v závislosti na ich dĺžke: 
 

Dĺžka segmentu Predpokladaná veľkosť súboru 

5 minút 850 MB 

10 minút 1,7 GB 

15 minút 2,55 GB 
 
Dĺžku segmentu videa je možné zmeniť pomocou mobilnej aplikácie CycliqPlus alebo počítača PC / Mac. 

 
 
 
 
 



Mobilná aplikácia Cycliq Plus 
 
 

 

 

 
 
 

Aktualizácia Vášho firmvéru 
 
Uistite sa, že máte najaktuálnejší firmvér, ktorý vám poskytne najlepší možný Cycliq zážitok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všetky nastavenia zariadenia Fly6 je možné ovládať použitím 
mobilnej aplikácie CycliqPlus dostupnej pre IOS a Android. 
 
 
Pripojenie k Vášmu mobilnému zariadeniu 
Vaše Fly6 používa technológiu Bluetooth pre pripojenie k Vášmu  
zariadeniu IOS alebo Android. Predvolené nastavenie pre 
Bluetooth je zapnuté, iba ak je zapnuté zariadenie Fly6. Je to 
zapnuté z dôvodu, aby sa ušetrila výdrž batérie, avšak je možné 
to zmeniť v konfigurácii systému v rámci aplikácie CycliqPlus tak, 
aby bol Bluetooth vždy zapnutý. 
 
Prvé pripojenie 
Pri prvom pripojení Vášho Fly6 k Vášmu mobilnému zariadeniu 
bude potrebné dodržať nasledovné kroky pre povolenie 
Bluetooth: 
 
1. Vypnite Vaše zariadenie Fly6 stlačením a podržaním 

vypínacieho tlačidla. 
2. Otvorte mobilnú aplikáciu CycliqPlus a uistite sa, že Bluetooth 

vo Vašom telefóne je povolený. 
3. Vyberte z menu Fly6. Fly6 obrysový svetelný indikátor sa po 

nadviazaní spojenia rozsvieti namodro. 

Nastavenia dátumu a času 
 
Zariadenie Fly6 je automaticky spárované s informáciou o čase a 
dátume z Vášho smartfónu pri pripojení do mobilnej aplikácie 
CycliqPlus. 
 
Poznámka 
Dátum a čas môžete tieť vložiť manuálne prostredníctvom 
aplikácie na pracovnej ploche CycliqPlus. 
 
Upozornenie na uzamknutie súboru 
Ak sa Vaša microSD karta vyplní na viac ako 50%uzamknutými 
videozáznamami, spustí to vyskakovacie a zvukové upozornenie 
na vašej mobilnej aplikácii CycliqPlus. 
 
Nastavenia koncových svetiel 
Táto funkcia Vám povoľuje vybrať si, ktoré nastavenia svetiel 
budú dostupné prostredníctvom vypínacieho tlačidla na Vašom 
zariadení Fly6. 
 



FIRMWARE 
 
Cycliq automatická aktualizácia 
 
Stiahnite si verziu macOS alebo Windows aplikácie s automatickým aktualizátorom firmvéru z odkazov uvedených nižšie, otvorte to na Vašej 
svojej pracovnej ploche a nasledujte pokyny na obrazovke. Váš firmvér bude automaticky aktualizovaný na najnovšiu verziu a budúce 
aktualizácie firmvéru budú už bezproblémové. 
 
          https://cycliq.com/software/firmware-autoupdater-macos 
           
 
          https://cycliq.com/sofware/firmware-autoupdater-windows 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Riešenie problémov Vášho zariadenia Fly6 
 
Reštartovanie Vášho Fly6       
 

 
 
 

        tlačidlo Q 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ak Vaše zariadenie Fly6 vyžaduje reštart, stlačte a podržte 
tlačidlo Q po dobu 10 sekúnd a Vaše Fly6 sa reštartuje. 
 
Upozornenie! 
Nereštartujte Fly6, keď je v procese dokončovania 
aktualizácie firmvéru, pretože by to mohlo poškodiť Vaše 
zariadenie Fly6. 
 
Stále potrebujete pomoc? 
 
Náš priateľský tím podpory Vám pomôže vyriešiť 
akékoľvek problémy, s ktorými by ste sa mohli stretnúť. 
http://support.cycliq.com 



Vstúpte do Cycliq komunity 
 
 
Sme radi, že sme súčasťou globálnej cyklistickej komunity. Dúfame, že zvýšime  
bezpečnosť všetkých na cestách. Sme aktívni na sociálnych sieťach, a ak používate Strava,  
vítame vás v Cycliq Strava Club a jazdite s našimi členmi po celom svete. 
 
 
           https://www.youtube.com/user/fly6camera 
 
             https://instagram.com/cycliq/ 
 
             https://www.facebook.com/cycliq 
 
             https://twitter.com/cycliq 
 
 
Prihláste sa na odber informačného letáka na cycliq.com a získajte všetky najnovšie informácie o produktoch. 

 


