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Změna nastavení dronu Blade Chroma a aktualizace firmware 

Vývojáři Horizon Hobby a Yuneec neustále pracují na vylepšování svých 

produktů a proto Blade Chroma 350 QX umožňují uživatelsky přehrát 

firmware. Pro přehrání firmware potřebujete pouze počítač s USB portem a 

převodník USB→UART, který je již součástí balení. V případě potřeby lze 

převodník zakoupit pod objednacím číslem BLH7840. 

Aplikace Chroma GUI 

Aplikace Chroma GUI je diagnostický nástroj, který umožňuje zkontrolovat stav jednotlivých čidel 

(výškoměr, akcelerometr, gyro a kompas), dále umožňuje zkontrolovat přiřazení motorů a pokročilá 

nastavení – maximální vzdálenost od uživatele a maximální letovou výšku. 

Aplikace Chroma GUI je k dispozici ke stažení pro počítače s operačním systém Windows a MAC zde: 

http://www.horizonhobby.com/pdf/BLH8600-Chroma_GUI_V.1.rar 

Způsob instalace aplikace Chroma GUI: 

1. Stáhněte si výše uvedený soubor do počítače. 

2. Rozbalte stažený soubor *.rar. Spusťte instalační program *.exe a řiďte se pokyny na 

obrazovce. 

3. Jakmile je instalace dokončena, je potřeba 

nainstalovat ovladače pro USB propojovací 

kabel. Ovladač je k dispozici ke stažení zde: 

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm. 

Pokud máte v počítači operační systém 

Windows, doporučujeme stáhnout 

spustitelnou aplikaci „executable“, která 

automaticky nainstaluje požadované 

ovladače. Aplikaci pod operačním 

systémem Windows 7 a vyšší, instalujte 

jako Správce (pravým tlačítkem dejte 

Spustit jako správce) 

4. Po nainstalování ovladačů zapojte USB kabel 

do počítače a ve správci zařízení by se Vám 

měl objevit nový sériový port nazvaný USB 

Serial Port (COMx), kde x je pořadové číslo 

portu. Pořadové číslo portu může být na 

různých počítačích různé. Na obrázku 

vpravo  má port pořadové číslo 14. 

 

 

 

  

http://www.horizonhobby.com/pdf/BLH8600-Chroma_GUI_V.1.rar
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
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Připojení Blade Chroma k počítači: 

Blade Chroma se připojuje k počítači prostřednictvím propojovacího USB kabelu, který je součástí 

balení. Na jednom konci je kabel zakončen USB konektorem do počítače, na druhém konci je kabel 

zakončen tří-pinovým konektorem. Tento konektor se zapojuje do volného kabelu, který je vyveden 

z řídicí jednotky kvadrokoptéry. 

Postup připojení Blade Chroma k počítači 

1. Odšroubujte 4 šrouby, které drží plastový kryt řídicí elektroniky, a kryt vyjměte – viz obr. 1. 

2. Protáhnete větracím otvorem třížilový kabel z USB propojovacího kabelu a zapojte jej do 

volného konektoru - viz obr. 2. 

3. Zapojte do trupu napájecí akumulátor – viz obr. 3 

4. Postavte dron na vodorovnou podložku a USB konektor zapojte do počítače – viz obr. 4. 

5. Spusťte aplikaci Chroma GUI. 

6. Zapněte Blade Chroma vypínačem. Aplikace Chroma GUI by se měla připojit k dronu. 

 
Obrázek 1: Demontáž plastového krytu – nutno 

odšroubovat 4 vyznačené šrouby 

 
Obrázek 2: Způsob zapojení propojovacího USB 

kabelu a jeho vyvedení větracím otvorem 

 
Obrázek 3: Zapojení napájecího akumulátoru do 

přihrádky 

 
Obrázek 4: Blade Chroma s akumulátorem a 
vyvedeným programovacím kabelem USB. 
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Popis aplikace Chroma GUI 

Aplikace se skládá ze 4 záložek: 

1. Sensor information – zobrazení informací ze senzorů 

2. Calibration – kalibrace senzorů a přiřazení motorů, nastavení max. vzdálenosti a výšky letu 

3. GPS information – informace o počtu družic a kvalitě signálu 

4. Device information – informace o výrobku 

Sensor Information:  

 
 

Calibration 

 

Nastavení letových hranic 

Výška 

Poloměr 

Kalibrace 

Typ gimbalu 

Diagnostika 

Napětí baterie 

Test motorů 

Akcelerometr 

Gyroskop 

Orientace 

Kompas – čistá data 

Výškomer Výška 
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GPS Information 

 
 

Device information 

 
 

  

Verze aplikace 

Verze firmware Výrobní číslo 

Aktualizace firmware 

Rychlost 

Zeměpisné souřadnice 

Dotupné družice GPS/Glonass 
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Aktualizace firmware dronu 

Vývojáři Horizon Hobby / Yuneec neustále pracují na vývoji a vylepšování svých produktů. Nové verze 

firmware často obsahují nová vylepšení či nové funkce, proto doporučujeme pravidelně kontrolovat 

dostupnost nových verzí. 

Postup 

1. Ze stránky http://www.knowchroma.com si stáhněte poslední verzi firmware 

2. Stažený ZIP soubor obsahuje binární soubor *.bin s firmware 

3. Dron připojte k počítači – viz předchozí část návodu 

4. V záložce Device Information klikněte na odkaz Firmware Update. 

5. Otevře se dialogové okno. Vyberte cestu k souboru *.bin (viz bod 2) a stisknete tlačítko 

Update. Aktualizace trvá asi 1 minutu. Během aktualizace dron nevypínejte! 

 

6. Po dokončení aktualizace restartujte dron – vypněte jej a znovu jej zapněte. 

 

Poslední úprava 10. 5. 2016. 

 

 

Astra, spol. s r. o. 
Prakšická 2589 
688 01 Uherský Brod 
Česká republika 
 
Tel: +420 572 619 619 
e-mail: info@astramodel.cz 
web: www.astramodel.cz 

 

Firma Astra, spol. s.r.o. je výhradním distributorem produktů Horizon Hobby pro Českou a 

Slovenskou republiku. 
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