
 

1 
rcvelkosklad.cz 

  
Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov 

Email: info@rcskladem.cz 
 

 

  
 
 

 

 

                            

 

 

Dron Stunt s živým HD přenosem obrazu do VR brýlí !! 

               Uživatelská příručka 

Dron No.X-5 s živým HD přenosem do obrazu do VR brýlí 
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Představujeme naprosto exkluzivní parádičku na trhu! Dron pro 

opravdové fajnšmekry! 

Představte si- v klidu se posadíte do pohodlného křesla, nastartujete Váš 

dron a nasadíte si speciální VR brýle. Od té doby vše vidíte z pohledu 

Vašeho dronu. Zkontrolujete děti na zahrádce, proletíte se po cestách, 

které jinak složitě zdoláváte.  

Vydáte se na výlet po okolí a přitom vůbec nevytáhnete paty z domu. 

Kdo by netoužil vidět vše z pohledu ptáků? Tato suprová vychytávka 

povyšuje drony ještě na vyšší úroveň. 

Dron mizí opravdu závratnou rychlostí, proto neváhejte a objednávejte 

ihned! 

 

Technická specifikace 

 

-2.4Ghz 

-4 kanál 

-360 Flips 

-6-Axis Gyro 

-Snadný let 

 

-Headless režim 

-Nahoru 
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-Dolů 

-Vlevo 

-Vpravo 

-Vpřed 

-Postraní let 

-Headless režim 

-3D Flip 

Průměrna doba letu: 12 minut 

 

Obsah balení 

 

Drone- kvadrokoptéra 

Controller- dálkové ovládání 

USB charger- USB nabíječka 

-Dron 

-VR brýle 
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-kamera 

-nabíječka 

-ovladač 2.4 Ghz 

-Držák na mobil 

-Baterie do dronu 

4x AA baterie do ovladače nejsou součástí balení! 

 

Všeobecné bezpečnostní upozornění 

 

1. Skladujte model a jeho součásti mimo dosah dětí, aby nedošlo 

k újmě na zdraví, nebo úrazu. 

2. Model s využitím 4 rotorů má vysoký výkon a proto provádějte 

první lety citlivým pohybem levé řídicí páky, abyste zabránili kolizi 

modelu, nebo vzniku škod. 

 

3. Po ukončení letu s modelem je nutné nejprve vypnout vysílač / 

dálkové ovládání / a až poté vypnout samotný model. 

4. Nikdy baterie nevystavujte prostředí s vysokými teplotami, aby 

nedošlo k výbuchu, nebo také místům, kde by baterie mohla přijít 

do kontaktu s elektrickým kabelem, nebezpečí zkratu. 
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5. Vždy dbejte na dostatečnou vzdálenost od modelu a to minimálně 

2-3 metry od Vás, nebo od ostatních osob, aby nedošlo k nárazu 

do hlavy, tváře, těla, nebo jiných osob v průběhu přistání. 

6. V případě, že je model řízen dítětem, je vždy nutný dohled dospělé 

osoby k zajištění bezpečnosti modelu a také ostatních osob. 

 

7. Nikdy nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k opakovanému 

nabíjení, dbejte na správnou polaritu a také se nedoporučuje 

kombinovat baterie s různým stupněm nabití. 

8. V případě, že model není používán, vypněte model a dálkové 

ovládání a také vyjměte baterie. 

9. Nabíječka, dálkové ovládání a model nesmí být za žádných 

okolností zkratován. 

 

Opravy a údržba 

 

1. Vždy používejte suchou a měkkou utěrku k čištění produktu. 

2. Nevystavujte model prudkému slunečnímu světlu, nebo vysokým 

teplotám. 

3. Dbejte, aby se model nedostal do kontaktu s vodou z důvodu 

možnosti poškození elektrických částí 
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4. Pravidelně kontrolujte zásuvku a další části příslušenství. V případě, 

že objevíte mechanickou závadu, okamžitě ukončete provoz 

modelu do doby, než bude závada odstraněna. 

 

Bezpečnostní upozornění 

 

 Mini rc-model kvadrokoptéry není hračka. Používejte model mimo 

skupiny lidí, nebo mimo blízkosti předmětů, které by mohli být poškozeny 

v důsledku nedostatku kontroly nad rc-modelem.  

Vždy dodržujte dostatečný odstup rc-modelu od lidí, nebo zvířat.  

 

 Vyvarujte se použití modelu v mokrém, nebo vlhkém prostředí, protože 

se rc-model skládá z mnoha elektrických součástí, které můžou být 

v důsledku vlhkosti poškozeny.  

Nevhodné prostředí k provozu modelu může způsobit nehodu, nebo 

nesprávné fungování modelu. 

Z důvodu bezpečnosti a prevence vzniku požáru se 

vyvarujte nesprávnému použití baterii, jako je 

nedodržování správné polarity, nebo zkratování 

baterii.  
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Nabíjení baterie provádějte vždy pod kontrolou a mimo dosah dětí. Při 

nabíjení baterii se ujistěte, že máte nabíjecí Ni-CD, nebo Ni-MH baterie.   

 

Vždy dbejte na správnou polaritu baterii a používání 

baterii stejného typu vlastností, které uvádí výrobce. 

V případě, že rc-model delší dobu nepoužíváte, vyjměte 

baterie z dálkového ovladače, aby nedošlo k jeho 

poškození. 

 

Ni-Cd baterie představují v důsledku svého složení vysoké ohrožení 

životního prostředí.  

 

Výrobce a prodejce nejsou odpovědni za škody vzniklé 

nesprávným použitím baterii. Nikdy nepoužívejte jinou 

nabíječku, než tu, která je předepsaná výrobcem rc-

modelu.  

 

Nepoškozujte baterie nárazem, nesprávnou polaritou, 

vhozením do ohně, nebo vystavováním baterii vysoké teplotě. Udržujte 

baterie mimo kovové předměty a části, aby nedošlo ke zkratu, výbuchu, 

nebo vzniku požáru.  
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Okamžitě ukončete nabíjení baterie v případě, že má vysokou teplotu, 

protože by mohlo dojít k explozi, nebo deformaci baterie. Nevyhazujte 

baterie do běžného odpadu, ale pouze do sběrných nádob, které jsou 

k likvidaci baterii tohoto typu určeny. 

 

Rc-model je vyroben z mnoha plastových dílů, 

které jsou náchylné k poškození v důsledku 

vysoké, nebo nízké teploty. Vždy model skladujte 

na suchém místě za pokojové teploty. 

 

 Použití rc-modelu je vhodné od 15 let. Při prvním 

použití doporučujeme dohled zkušené osoby, která 

má s ovládáním rc-modelů zkušenosti. 

 

Rc-model je vyroben z mnoha plastových dílů, které jsou náchylné 

k poškození v důsledku vysoké, nebo nízké teploty. Vždy model skladujte 

na suchém místě za pokojové teploty.  

 

Ni-Cd baterie představují v důsledku svého složení vysoké ohrožení 

životního prostředí. Výrobce a prodejce nejsou odpovědni za škody 

vzniklé nesprávným použitím baterii. Nikdy nepoužívejte jinou nabíječku, 

než tu, která je předepsaná výrobcem rc-modelu.  
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Nepoškozujte baterie nárazem, nesprávnou polaritou, vhozením do ohně, 

nebo vystavováním baterii vysoké teplotě. Udržujte baterie mimo kovové 

předměty a části, aby nedošlo ke zkratu, výbuchu, nebo vzniku požáru.  

Okamžitě ukončete nabíjení baterie v případě, že má vysokou teplotu, 

protože by mohlo dojít k explozi, nebo deformaci baterie. Nevyhazujte 

baterie do běžného odpadu, ale pouze do sběrných nádob, které jsou 

k likvidaci baterii tohoto typu určeny. 

 

Použití rc-modelu je vhodné od 15 let. Při prvním použití doporučujeme 

dohled zkušené osoby, která má s ovládáním rc-modelů zkušenosti. 

 

 

 

Caution- upozornění 

Warning- varování 

Always use the charger comapactible with batteries- vždy 

používejte orininální nabíječku dodávanou výrobcem 
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Always charge batteries away from flammable matterials- vždy 

baterie nabíjejte mimo blízkost hořlavých materiálů 

Never leave charging batteries unattended- nikdy baterie 

nenabíjejte bez stálého dozoru 

 

Never charge damaged batteries- nikdy nenabíjejte poškozené 

baterie 

Never after batteries- nenabíjejte baterie, které jsou konstrukčně 

poškozeny 

Never touch or use hot batteries- nikdy se nedotýkejte zahřátých 

baterii, nebezpečí popálení 

 

Důležité informace k použití baterii  

 

• Nenabíjecí akumulátory by neměly být nabíjeny! 

• Dobíjecí baterie / akumulátory nabíjejte pouze pod 

dohledem dospělých 

• Různé typy baterií nebo nové a staré baterie nesmí být použity 

společně!  

• Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!  
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Vybité baterie z přístroje odstraňte a vyhazujte pouze do 

určených sběrných míst! 

• Dodaný akumulátor není zcela nabitý! Před použitím úplně nabijte 

akumulátor! 

• Nabijte baterii ihned po použití!  

• Během používání je akumulátor horký, nechte ho před uschováním 

modelu vychladnout! 

• Nezkratujte akumulátor! To může v nejhorším případě způsobit požár a 

zkrátit jeho životnost 

 

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost v případě nefunkčnosti 

výrobku, nebo škod, vzniklých při nesprávné manipulaci s výrobky. 

 

Zákazník sám nese plnou odpovědnost, což zahrnuje mimo jiné, 

správné zacházení s baterií a dodržování nabíjecích postupů. 

 

 

 

• Nesprávné použití baterií může vést k požáru nebo chemickému 

popálení. 

• Přetížením, nadměrným proudem, nebo úplným vybitím se drasticky ničí 

baterie. 

• Mechanickým namáháním, drcením, mačkáním, ohýbáním, vrtáním se 

baterie zničí. 
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• Baterie neotevírejte ani nerozřezávejte, nevhazujte do ohně, chraňte 

před dětmi. 

• Při manipulaci s poškozenými nebo tekoucími bateriemi postupujte s 

extrémní opatrností. To může vést ke zranění. 

 

• Nikdy nezkratujte baterie, vždy připojujte na správnou polaritu 

• Chraňte baterii před teplem nad 65 ° C, chraňte před horkými částmi. 

• Před uložením (např. v zimě), nabijte baterii – nesmí být zcela vybitá. 

Baterie by se měla skladovat nabitá na 50%. Neskladujte baterii plně 

nabitou či vybitou! 

 

• Obsah baterie se nesmí dostat do styku s pokožkou a očima. 

• Při styku s kůží omývejte velkým množstvím vody. 

• Při zasažení očí vyplachujte velkým množstvím vody a poraďte se s 

lékařem. 

 

• Přetížení: Pokud se nabíječka nevypne kvůli závadě, baterie se začínají 

spalovat. Proto nabíjení pravidelně monitorujte. 

• Rychlé nabíjení: Rychlé nabíjení je možné. Nabíjecí proud musí být 

dodržován. 

• Teplota při nabíjení: 0 ° C až +45 ° C okolní teploty. Nabíjení v zimě 

venku je tudíž omezené. Během nabíjení nesmí být teplota baterie vyšší 

než 65 ° C. 

 

• Vybíjení: -20 Až +60 stupňů 
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• Při teplotách pod bodem mrazu je třeba počítat se sníženou kapacitou 

nejméně -20% a nižší. 

• Životnost silně závisí na uživateli 

 

Poznámky k provozu Nikl- kadmiové baterie: 

 

• Optimální je Lithiové baterie nabíjet přes Balancer.  

• Pomocí nabíjecího konektoru vysílače pouze v případě, že nemáte 

nabíječku s balancérem. 

 

• Bateriové články, nabíjejte pouze na nehořlavých podkladech a pod 

dozorem, hrozí vznícení! 

• Pro nabíjení používejte pouze nabíječky určené pro nabíjení baterie. Při 

použití nesprávných nabíječek 

Neneseme žádnou odpovědnost. Obrovská hustota energie může 

lithium-polymerové články vznítit. 

 

• To může být způsobeno extrémním přetížením, havárií nebo 

mechanickým 

poškozením, atd. Je proto velmi důležité sledovat proces nabíjení. 

• Po havárii akumulátor co nejdůkladněji zkontrolujte, mechanické 

poškození obalu baterie, a zda se baterie nezahřívá při nabíjení dříve 

než za půl hodiny. 
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• Pokud se akumulátor přehřívá, nedotýkejte se ho, aby nedošlo 

k popálení, odpojte ihned nabíjení a mějte z bezpečné vzdálenosti 

připraveny hasící prostředky: ne vodu, doporučujeme suchý písek, 

pěnové hasicí přístroje, požární deku. 

 

 

Popis rc-modelu a dálkového ovládání 

 

 

Blade- list vrtule 
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Motor- motor 

Tact switch- vypínač 

Lower casing- spodní část těla kvadrokoptéry 

Upper casing- vrchní část těla kvadrokoptéry 

Guard circle- ochranný koš 

Motor seat- rameno s motorem 

Main frame- hlavní rám 

 

  

 

One key take off- vzlétnutí jedním tlačítkem 
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Power light- kontrolka 

Headless mode- funkce návrat domů 

Throttle up,down, turn right,left- levá ovládací páka, knipl pro 

pohyb nahoru, dolů, otáčení doleva a doprava 

Left/Right turning trimm- citlivé nastavení otáčení doleva a doprava 

Antenna- anténa 

 

One key landing- přistání jedním tlačítkem 

Flip button- otočka o 360 stupňů 

 

360 degree flip, Speed button- otočka, nastavení rychlosti 

Forward/Backward trim- citlivé nastavení pohybu vpřed a vzad 

Directional stick, forward, backward, left,right- pravá směrová 

páka pro pohyb dopředu, dozadu, doleva a doprava 

Left/right side fly trimm-   citlivé nastavení otáčení doleva a doprava 
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Baterie  

    

Otevřete kryt baterií na zadní straně dálkového ovladače. Vložte 6x AA 

alkalickou baterii a dbejte na správnou polaritu. Nikdy nekombinujte 

staré a nové baterie a také různé typy baterii. Nikdy nevkládejte baterii 

do ovladače s jinou, než předepsanou polaritou. 

 

Odemčení   
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Zatáhněte obě páky dálkového ovládání směrem od sebe do krajní 

polohy, jak je znázorněno na obrázku. Odemknete rc-model 

kvadrokoptéry. Pohybem pák také provedete automatické vzlétnutí 

kvadrokoptéry.  

 

Nabíjení  

    

Před nabíjením připojte svorku baterie k nabíjecímu kabelu nabíječky. 

Následně zapojte nabíječku do elektrické sítě. V průběhu nabíjení svítí 

červená kontrolka, která signalizuje nabíjení. Po dokončení naíbjení 

přestane kontrolka svítit. 

Charging current- napětí 
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Red light on- červená kontrolka zapnuta 

Red light off- červená kontrolka vypnuta 

Charge completition- dokončení nabíjení 

Charging- nabíjení 

    

Battery and charger specification- specifikace baterie a nabíjení 

Input- elektrický příkon 

Full voltage- rozsah voltů 

 Battery type- typ baterie 

 

Battery specification- specifikace baterie 

Usage duration- doba provozu 
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Aircraft fly time- doba letu je 5-7 minut 

Charge time- doba nabíjení je 60 minut 

 

 

 

Baterie  

  

     

Zatáhněte knipl, levou ovládací páky směrem dozadu do krajní polohy a 

následně zapněte dálkové ovládání. 
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Po dokončení letu odpojte baterii od svorky kvadrokoptéry. V případě, že 

po letu není baterie odpojena, dochází k jejímu vybíjení a také může 

dojít k jejímu vznícení.   

    

V případě, že rc-model delší dobu nepoužíváte, vypněte dálkové ovládání 

a vyjměte baterie z dálkového ovládání. Může dojít k výtoku 

elektrolytické tekutiny a následnému poškození dálkového ovládání.         

Ovládání rc-modelu  
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Aileron- pohybem pravé směrové páky pohybujete kvadrokoptérou 

směrem doleva, nebo doprava 

Move right- pohyb doprava 

Move left- pohyb doleva 

Throttle- knipl, pro stoupání a klesání, levá ovládací páka 

Elevator- směrový pohyb dopředu a dozadu 

Ascent- stoupání 

Descent- klesání 

 

 Citlivé nastavení pohybu  
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Před letem zkontrolujte jednotlivé části rc-modelu řádně dotaženy. 

Ujistěte se, že je baterie rc-modelu a a baterie dálkového ovládání plně 

nabita. 

Throttle control practise- tréning ovládání kniplu. Lehkým pohybem 

levé páky směrem dopředu kvadrokoptéra stoupá. Několik-krát opakujte 

pohyb kvadrokoptéry směrem nahoru a dolů, než jste si v ovládání jisti. 
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Aileron and elevator control practise- následně trénujte pohyb 

pravé směrové páky ve všech směrech. Trénujte pohyb do všech směrů 

a vracejte se do výchozí pozice. 

 

Rudder control practise- tréning pohybu kormidlem 
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Otáčení směrem doleva, nebo doprava provedete pohybem levé páky 

doleva, nebo doprava. 

 

V případě, že jste se seznámili se základními pohyby, nakreslete na zem 

kruh a pokuste se v něm pohybovat. Následně můžete kruh zmenšit, 

abyste zlepšili přesnost pohybu. Trénujte také pohyb kvadrokoptéry 

směrem od Vás a k následně zpátky k Vám. 
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Citlivé nastavení  

 

Adjustment of each trim- citlivá úprava pohybu ve všech směrech 

Mode- režim 

Right- doprava 

Left- doleva 

 

Pohybem kniplu uveďte kvadrokoptéru do malé výšky a sledujte, jestli 

zůstane v rovnovážné poloze. V případě, že má tendenci se otáčet 

doleva, nebo doprava, upravte pohyb kvadrokoptéry pomocí citlivého 

nastavení.  

Vždy pohyb upravujte směrem do opačné strany, než má kvadrokoptéra 

tendenci se otáčet. Otáčení doleva, úprava doprava a obráceně. 
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Pomocí kniplu uveďte kvadrokoptéru do malé výšku a sledujte, jestli se 

nos kvadrokoptéry klopí směrem dopředu, nebo dozadu. Následně 

upravte pomocí citlivého nastavení polohu tak, aby kvadrokoptéra 

zůstala ve vzduchu ve stabilní poloze. Při klonění vpřed, upravte pohyb 

vzad a obráceně. 

 

Stable, flexible, flight routes, drift, 3D to roll easy- stabilní a 

flexibilní pohyb je zaručen kvalitním gyroskopem. Barometr umožňuje 

otáčení kolem vlastní osy. 
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Seznam dílů rc-modelu 

 

1. Front shell- přední část krytu kvadrokoptéry 

2. Back shell- zadní část krytu kvadrokoptéry 

3. Receiver board- deska přijímače 

4. Battery lid- kryt baterie 

5. Blade- list vrtule 

6. Motor seat- rameno s motorem 



 

29 
rcvelkosklad.cz 

  
Jana Želivského 2200/2, 130 00 Praha Žižkov 

Email: info@rcskladem.cz 
 

 

7. Motor- motor 

8. Land skid- přistávací rám 

9. Guard circle- ochranný košík 

10. Lampshade- kryt LED světel 

 

Wifi ovládání  

 

Pro stažení softwaru do chytrého telefonu je nutné stáhnout software 

pro telefony se systétem Android, nebo se systémem IOS. 

 

Camera- kamera 

Mobile phone holder- držák chytrého telefonu 
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VR function description- popis funkce přenosu obrazu 

 

 

VR googles- brýle pro přenos obrazu 

The camera angle adjustment- citlivé nastavení úhlu kamery směrem 

dopředu a dozadu, nebo doleva a doprava 

Assemble cellphone- montáž na držák chytrého telefonu 

 

Před začátkem letu 

- zkontrolujte dostatečné utažení šroubů 

- zkontrolujte stav nabití rc-modelu a dálkového ovládání 

- dodržujte vzdálenost dva metry od modelu 

Ovládání plynu, stoupání a klesání provedete pohybem levé ovládací 

páky směrem vpřed, rc-model stoupá, nebo směrem k sobě, rc-model 

klesá. Poté co rc-model vzlétne kousek od země, s modelem přistaňte a 
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tuto činnost několikrát opakujte do doby, než je vzlétnutí a přistání 

modelu plynulé.  

Pomocí pravé páky ovládáte směrový pohyb rc-modelu. Pohybem 

směrové páky si vyzkoušejte pohyb rc-modelu směrem vpřed, vzad, 

doleva a doprava. Opakujte pohyb směrovou pákou do doby, než je 

směrové ovládání plynulé. 

 

3D otočka   

 

3D looping 

Po seznámení se uživatele se základními 

funkcemi ovládáním modelu, může uživatel 

přejít k prvkům akrobacie, jako je otočení o 

180 stupňů. Vystoupejte s modelem do 

výšky minimálně 3 metrů od země a 

zmáčkněte na dálkovém ovladači tlačítko 

pro převrácení a zároveň zatáhněte levou páku plynu směrem nahoru do 

krajní polohy dopředu, dozadu, doleva, doprava. Model se postupně 

začne otáčet kolem své osy, až dojde k jeho převrácení ve vzduchu. 

Nejlepší výsledek a rychlé otočení dosáhnete s plně nabitými bateriemi. 
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Pohyb modelu ve vzduchu 

Protože je model vybaven kvalitním gyroskopem, až pro šest rotorů 

užijete si s modelem spoustu zábavy. Můžete s ním dělat různé 

akrobatické prvky, jako přemety a obraty a po dokončení nějakého prvku 

model zůstane viset ve vzduchu ve stabilní poloze. 

 

Odstraňování závad  

 

Po zapnutí rc-modelu vypínačem, kontrolní světla blikají, ale 

dálkové ovládání nereaguje 

- dálkové ovládání rc-modelu není s modelem správně spárováno, 

vypněte dálkové ovládání a rc-model a zkontrolujte stav baterie 

Rc-model nereaguje a také nesvítí kontrolní světla 

- zkontrolujte, jestli je vypínač rc-modelu v poloze ON, tedy zapnuto a 

také zkontrolujte stav baterie modelu. Dobijte baterii modelu a v případě, 

že je vypínač v nesprávné poloze, model správně zapněte. 

Pohybujete levou pákou pro stoupání a klesání modelu, ale rc-

model nestoupá a vrtule rc-modelu se točí 

Zkontrolujte stav baterie rc-modelu, v případě, že je baterie 

nedostatečně nabitá, baterii dobijte. 
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Rc-model neklesá směrem k zemi a vrtule modelu se rychle 

otáčejí 

Tlačítko pro citlivé ovládání plynu bylo náhodně v průběhu ovládání rc-

modelu náhodně zapnuto. Zkontrolujte, jestli je tlačítko pro trim plynu ve 

správné poloze. 

 

Po zapnutí dálkového ovládání, kontrolka dálkového ovládání 

nebliká a model nereaguje na ovládání 

Vypínač dálkového ovládání není ve správné poloze, baterie je slabá, 

nebo vybitá. Dejte vypínač do správné polohy a dobijte baterie, nebo 

vyměnte baterie. 

 

Vrtule rc-modelu vibrují a model při letu vydává hluk 

Vrtule rc-modelu jsou poškozené, nebo zdeformované. Vyměňte listy 

vrtule. 

 

Vrtule na zadní straně modelu nesprávně reagují na ovládání 

Zadní vrtule jsou poškozeny, nebo je poškozen motor umístěný na ocase 

rc-modelu. Vyměňte vrtule, nebo zadní motor. 
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Rc-model se stále nakládní směrem dopředu i když bylo klonění 

modelu dálkovým ovladačem upraveno 

Táhla serva nereagují, nebo jsou příliš krátké, nebo dlouhé. Uveďte 

serva rc-modelu pomocí páky ovladače do neutrální polohy. 

 

Rc-model po pádu nevzlétne 

Motory, úchyt rotoru, nebo vrtule jsou zdeformované. Vyměňte některou 

z poškození částí rc-modelu. 

V případě, že model delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z dálkového 

ovládání. Ponechání baterii v dálkovém ovladači může způsobit jejich 

poškození a následné poškození dálkového ovladače. 

 

V případě, že nemáte žádnou, nebo dostatečnou znalost ovládání rc-

modelů, důkladně si několik-krát přečtete návod k použití, abyste se 

seznámili s jednotlivými funkcemi rc-modelu. Položte model do 

vodorovné polohy tak, aby zadní část modelu směřovala k Vám.  

 

Opatrně vyzkoušejte jednotlivé funkce ovladače a pohybujte pákami 

ovladače a postupně vyzkoušejte jeho stoupání, klesání, pohyb doleva, 

doprava a klonění doleva a doprava a také směrovou rotaci. Opakujte 

jednotlivé funkce do té doby, než jste si jisti ovládáním modelu. 


