
 

 
 

RC LETADLO Klasik – Nová verze 2,4GHz 
Děkujeme, že jste si pořídili právě tento model, velmi nás to těší. Jedná se model vhodný pro 
začátečníky. Pečlivě si prosím přečtěte tento manuál před prvním použitím. Manipulace, 
která je v rozporu s pokyny v tomto manuálu může vést k poškození, nebo úplnému zničení 
modelu vrtulníku. V takovém případě také zaniká záruka. 
BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 

- Tento výrobek není hračka, je vhodný pro uživatele starší 10 let. Za model zodpovídá 
jeho majitel, nikoli prodejce. Nesprávné použití může vést k poškození majetku, či 
zdraví. 

- Nepoužívejte model za nepříznivých povětrnostních podmínek. 

- Během létání udržujte bezpečný odstup od osob a předmětů v dané oblasti. Nikdy se 
nesnažte zastavit točící rotorové listy rukou – nebezpečí zranění! 

- Létejte pouze v oblastech, kde to není výslovně zakázáno – např. oblast okolo letiště, 
atp. Vyhněte se také oblastem s vysokým výskytem lidí, zvířat či jiných předmětů, se 
kterými může model přijít do střetu. 

- Poté co ukončíte svůj let nezapomeňte vypojit baterii, jinak hrozí její úplné vybití a 
zničení. 

- Nijak nezasahujte do konstrukce, nebo elektroinstalace modelu. 

- Pokud s modelem létají děti, měl by být vždy přítomný dozor dospělé osoby. 

- Používejte vždy pouze baterie, které odpovídají parametrům dodané baterie. 

- Baterie vkládejte správnou polaritou. 

- Nikdy nenabíjejte nenabíjecí baterie. 

- Nemíchejte staré a nové baterie.   

- Nepoužívejte model s vybitými bateriemi. 

 
 
 
 



OBSAH BALENÍ 
Letadlo, vysílač 2,4Ghz s vestavěnou nabíječkou, USB nabíječ 
 
Ovladač je poháněn 4 1.5V AA bateriemi. Používejte pouze kvalitní baterie, nikdy nemíchejte 
nabité a vybité baterie ani baterie od různých výrobců. Nikdy nenabíjejte nenabíjecí baterie. 
Při vložení dbejte na správnou polaritu. Výměnu baterií musí provádět dospělá osoba. Po 
dobu delšího nepoužívání modelu nenechávejte baterie uvnitř vysílačky. 
Před použitím musíte našroubovat anténu do připravené zdířky v horní části vysílačky viz. 
schéma. 
NABÍJENÍ 
Plné nabití letadla trvá přibližně 35-50 minut. Po dobu nabíjení svítí na ovladači zelená dioda. 
Jakmile dioda zhasne letadlo je nabité. Pro nabíjení postupujte dle následujících instrukcí: 

- Vypněte model 

- Posuňte kryt nabíjecího kabelu 

- Připojte nabíjecí kabel do konektoru, který se nachází v spodní části letadla. Přepněte 
na Charge  

- Když se model nabíjí, svítí zelená dioda, v okamžiku kdy je model nabitý dioda zhasne. 

Model musí být během nabíjení vypnutý! 
Po úplném nabití vydrží letadlo ve vzduchu zhruba 35-50 minut dle stylu létaní 
Nikdy nenechávejte model bez dozoru během nabíjení! Vždy nabíjejte pouze nabíječkou 
která je součástí vysílače, v opačném případě může dojít poškození, či úplnému zničení 
baterie i modelu. V žádném případě nijak nezasahujte do baterie.  
 
USB Nabíječ, nejdříve připojíme USB nabíječ do zdroje a poté připojíme letadlo, jakmile 
červená dioda zhasne model je nabit. (Některé nabíječe se rozsvítí jakmile je model nabit). 
 
 
LET 
Start letadla je nejlepší z ruky, kdy jednou rukou držíme model palcem a ukazováčkem zhruba 
za úrovní křídel. Druhou rukou pomalu přidáváme plyn na cca 1/3 plynu a lehce model 
vyhodíme do vzduchu – ideálně proti větru. Jakmile je, letadlo ve vzduchu vytrimujeme ho, 
pokud je potřeba (pouze v případě že nám zatáčí na některou stranu, pokud letí rovně je vše 
v pořádku). (Tlačítka na ovladači ST.TRIM) L- doleva R- Doprava. Příklad model na mírně zatáčí 
při rovném letu doleva, stiskneme párkrát Tlačítko R trim , jakmile letí rovně model je 
vytrimován  
 
Pokud chcete s letadlem vystoupat výše pomůže vám kroužit s ním ve velkých obloucích, 
naopak malé oblouky jsou v hodné pro klesání. Nikdy nestoupejte moc rychle – model tím 
ztrácí rychlost a letadlo pak spadne na zem. S plynem zacházíme s citem, na létaní 
doporučujeme min. Prostor 2-4 fotbalových hřišť. Bez překážek. Při startu stačí cca 1/3 plynu 
a lehce hodit. Při krizové situaci kdy má dojit k pádu vypneme motory. Po dolétání vždy 
model vypneme a dáme neprodleně dobít. Podbití akumulátoru může způsobit jeho 
poškození. Na tuto závadu se záruka nevztahuje!  Li-pol baterie má omezení počet cyklu cca 
50.  
 



 
OPRAVY 
Letadlo se může během pádu lehce poškodit. Opravit ho lze jednoduše použitím lepící pásky, 
v případě větších poškození použijte vhodné lepidlo – předem se ale ujistěte že je lepidlo 
vhodné, v opačném případě může dojít k nevratnému poškození modelu. 
 
 
                                                                     Hezkou Zábavu 
 
Prohlášení o shodě 
 
Firma A je to, spol. s.r.o. prohlašuje že tento produkt splňuje základní požadavky a směrnice 
CE dle zákona 1999/5/EG  a směrnice R&TTE. 
Dovozce: A je to, spol. s.r.o.  
                 Rýmařovská 475, 199 00 
     Praha 9 

 
 


