
VrtUlník je určen pro osoby starši ]4let Pozor: Tento Výrobek není hačka, nýbú komplexn] létající přístroj' který mŮŽe

v případě neodborného zacházeni zapiičin t poškozeni zdraví osob a Věcné škody' Za bezpečný provoz odpovÍdá p lot'

Návod k VáŽka
helikoptéra

1. Upozornění
a Před pouŽitím ne]prve důkladně prostudujte celý náVod k obsluze

a Při provozu se jím důsledně řidte.

a Vr1ulník a jeho součásti ukládejte pouze na bezpečném mistě mimo dosah dětí' aby nedošlo kjejjch ohrožéni

O Během nabijecího a Vybíjeciho procesu nikdy nenecháVe]te akurnulátol bez dozoru

a Lithium-polymerové akumulátory nikdy neházejte do ohně' anije neuchováVejte na horkých místech'

a Při provozu udžujte helikoptéru dále od těia' Nikdy se nesmíte dostat do blizkosti VrtuleI

a Nikdyse nepokoušejte demontovat nebo modifikovat části helikoptéry' Mohlo bytozpůsobitškodu nebozraněni

2. obsah balení
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4. Baterie a dobíjení
(1)Výměna baterií V ovladači
] ' Pomocí kříŽového šloubováku uvolněte šrouby na krt'tu baterii (proti směrU hodinových

ručlček) otevřete kr}'t baterii (obr1)
2' Vložte 6 batel]í 1 '5 V AA, de]te pozor na polar]tu uvedenou Ve schránce bater í. (obr 2)

3' zaýřete a přišroubujte kr}'t schránky baterií (obr3)

aú'2 Obr 3

(2) PouŽití oVladače k nabíjení helikoptéry (obr'4)
1 Na oviadači nejprye otevřete kr}'t nabí]ecího zeřizeni a Vyjrněte nabíjecí kabe s

ko nektorem.
2' Potorn zatlačte Vypinač na oV adači do po ohy oN (zapnuto) Vypínač na helikoptéře

Vypnéte (poloha oFF) Zasuňte nabíjecí konektor do nabíjecí zásuvky na helikoptéře
3 Při nabíjení ukazatel svítí Žlutě Změni se na červenou, jakmle]ebaterepněnab]tá'

Po nabití vždy odpo]te nabí]ecÍ konektol Pokud jednotka dálkového ovládání b ká

coŽ znamená, Že bater e dálkového ovládání nedobíji' Vyrněňte bater i.

4 Po nabíjeni trvajícirn cca 40 minut může Vrtulník létat asi 6_8 minut

(3) Dobíjení pomocí UsB kabélu
1' VloŽte UsB kabe do UsB konektoru Vašeho počítače (obr'5) světlo UsB

portu bude sVítit'opačný konec kabelu s konektorern VloŽte do nabíjecí zásuVky
na helikoptéie (obr 6)' světlo UsB portu zhasne Po dokončeni nabíjeni se
kontrolka UsB poriu opét rozsvíti. Po nabÚeni irva]ícim cca 40 m nut múŽe

Vnu nik éta] a5' 6-8 Ťi'ut
2' otevřete kM baterií na spodní části hel koptéry (obr 7) odpo]te batelii od

he ikoptéry a W]měte baterii' Vložte port UsB do portu UsB V počítači (obr. B).

světlo UsB portu bude svítit' Poté co připo]íte UsB
nabíječku do nabijecí zástrčky baterie (obr 9) světlo
z UsB porlu zhasne' Po dokončeni nabíjení se
kontrolka UsB portu opět rozsviti

(4) Nabíjení pomocí běžné UsB dobíječky
(nutno dokoupit)

2 Vážka ]e Vyrobena jako křidly máVa]icí Po zapnuti
VáŽky' asi o 3-5 sekundy pozdě]i, začnou křidla po stranách
VáŽky V brovat V mezeře po stranách. stjsknete-li t ačitko
ov]ádaiící křídla (na pravé straně nahoře oV adače)' fUnkce
máVáni křide se zastaví Pokud ]e] stiskněte znovu Vážka
bude opět máVat kajdly (obr' 10)
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5 ovládánísvětlometů a křídel
1 Př hrani si s váŽkou' nejprve zapnete VáŽkU Vypínačem na těle váŽky VáŽka bude rnit Zapnuté světlomety tak dlouho dokud se

nezapne dálkový spinač napájení řídících obvodů ]eŽ pohání pedál plynu Pak světlomety Vážky zhasnou' Jest jže zapnete spinač

světlometů (levé t ačitko) opět Zapnete Vážce svět|omety. Pokudje] st sknete Znovu, VáŽka světlomety zhasne'

6. Vhodné mÍsto pro létání

Spinač
sVětjornetů

Tlačítko ovládajíci
máVání křÍdel

obr 10

Mělo by se jednat o uzavřený prostor, V němž panuje bezvětři' PokL]d moŽno bez kliÍnatizačniclr zařizeni, topných

Ventilát_orů atd. které by mohly \,)^r'o|áVat prouděni VzdUchu. V prostoru by se neríěly nacháŽet žádné předměty.

lderé by překáŽely (Venilátory lanrpy atd ) Teplota 0-4o'c Žádné os]ňtljící světlo Prostor by měl bý ne]méně

10 metiů dlouhý, ne]meně 6 nr šÍolcý a nejrréně 3 m vysohi Před startem, na začátku et! se bezpodminečně

ujistěte že se Všechny ž Vé býosti (včet ně pllota ) n acházeji nejméně 2 m od he|ikoptéry (obr. 1 1 )
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7. ovládání letu
ov]ádací dosah: Dosah ovladače he Lkoptéry Je cca 10 m
Upozornění: Ne]étejte za si néhoVětru VÍtr můŽe způSobit, že Se hel koptéra dostane min']o dosah ovladače KdyŽ je helikoptéra mimo

dosah ovladače' nemůžete ] oV ádat
Doba provozu: Při p ném nabití a př] mírných povětrnostnich podmínkách bude helikoptéra létat asi 6_8 rn]nUt

Stoupání I
Chceteli odstartovat nebo
nabrat VýškU, posuňte
opatrně posuVný regulátor
p]ynu dopředU'

Klesán í t
Chcete'li přistát nebo sniŽ]t
Výšku, posuňte opatrně
regulátor plynu dozadu Pro
k idné chování helikoptéry
za letu ]sou regulátorem nutné
jen m jnimálni korekce

otočka
vlevo

Chcete_ i letět doleva
pohybujte legulátorern
srněrem doLeVa, dokud
helikoptéra nezatočj
doleva

otočka
vpravo

Chcete-li letět doprava
pohybujte reg u átorem
směrem doleva, dokud
helikoptéra nezatočí
doprava

Vpřed
Pro let dopředu pohněte
regulátorern směrern Vpřed

Yzad
Pro let Vzad táhněte
regu átor dozadu.



8 Ladění dálkového ovládání:
SpláVné Vwážení'je základnir| předpokladem pro bezvadné chováni helikoptéry'za etu' Je]i Vyladěni je jed nod u ché' VyŽaduje ]en trochu

citu a trpěl]Vosti Řidte se přesně nás]edujícinri pokyny. Posuňte posuvný regu átor plynu opatrně nahoru a nechte helikoptélu stoupat do

Výšky o'5 aŽ 1

PokUd se VrtUlnik samovolně točí
nebo poma]u zatáčí doprava'
otáče]te dolad'ovacím kolečkem
pro VyváŽeni proti směru hodinových
ručiček, dokud se Vrtulník
nepřestane samovolně otáčet

(@")
Pokud se Vrtulník sarnovolně toči
nebo pornalu zatáči doleva'
otáčejte doladovaci m koIečken')
pro vyváŽeni Ve Směru hodinových
ručiček' dokud se vrtulnik
nepřestane samovolně otáčet

9. Upozornění:
1' Je-li baterie V dálkovém ovladači Vybitá' dosah ovladače můŽe být na mnohem kratši Vzdá|enost.

2. Je'li baterie VrtulnÍku Vybitá, Vrtulník nedoletí na Vyšši pozici' nebo dokonce nebude létat
3' Dá|kové ovládání Vrtulníku může Ztratit kontrolu' pokud poleti pod silným světlem
4. Dosah ovladače je as] 1om'Vpřípadě'ŽeVrtulníkpoleti zatutohranc můŽe ovladač ztratll kontrolu nad helikoptérou.

5. Pokud je Vrtulník poškozen' ihned jej opravte' (Pokud je rotor poškozgn, Vrtulník ne étá a může způsobit nehodu)'
6. Když Vrlulníku dojde elektřina nebonení po dobu 3 měsíců provozován Včas jej nabijte po dobu 20 minui. Poté jej odpojte a

dobře u|ožte'

10 Udržba.
1 očlstěte Vrtulník]emně čistýnr Vlhkýn'r hadříkem
2' Vrtulník a baterie chraňte před přímým slunečním zářenin'] a před jinými tepelnými zdro]

3 Nevkládejte Vrtulník do Vody'
4' Vypněte dá|kové ovládání a Vrtulnik' pokud jej nepouŽiváte'
5' Vyjrněte baterie Z dá|kového ovladače' pokud není po delší dobu použ]VJno
6' NoVé 1'5 V AA alkalické batelie pouŽíVejte pouze nej epší kvality a maximálnjho Výkonu'
7' Pravidelně kontlolujte' není-|| Vrtu nik poškozen

1 1 . odstraňování závad-.

PROBLEM PRICINA NAPRAVA

Listy vrtule se nepohybuji
'1 Přepinač oN/oFF ]e V poloze oFF
2' Akurnu átor je příliš slabý resp Vybitý

1' Přepínač oN/oFF dejte do polohy oN
2. Nabijte akumulátor

Vrtulník se bez Aevné
přič ny zastavi a klesá

S]abý akumulátor Nabite akUmulátor

Vrtulník se nedá oV ádat 1

2

4.

Zapnut jiný ovládací kanál
Jiné jnfrared zařizenÍ pracuje na
stejné frekvenci'
VIiV silného světla'
Kontakt mez VrtulnÍkem a dálkovým
ovladačem je přerušený

1' Přepněte na he koptéru l ovladač na
ste]ný kanál'

2 Vyhněte se této s]tuaci popř' pouŽijte
k létáníjiné místo'

3. Vyberte si pro létán]jiné místo
4' Pro obnovení kontaktu Vypněte a zase

zapnele VrtJ'ni\ a oé kovy o' adač

Vrtulnik se jen otáčí kolern
Vlastní osy doleva nebo
doprava.

Při lŽ silné VyváŽení do eva
nebo doprava.

Zpětné nastaveni VWáŽení opatrnýrn
otoóenirn kolečka plo \,ryVáŽení Vlevo/Vpravo
V opačnér:'] směru' Viz' tato strana nahoře


