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Technické parametry RC modelu letadla: rozpětí: 750 mm 

• Celková délka: 570 mm 
• Čistá hmotnost: 100 g 
• Doba Letu: cca 15 minut 
• Doba nabíjení: 30 - 40minut 
• Frekvence: 2.4G 
• Dosah: 200 m 
• Hnací motor: N60 
• Akumulátor do letadla: 7.4V 300mAh (součástí balení) 

                 Uživatelská příručka 

                                  F959 Sky-King 
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• Baterie do vysílače: 6 * 1.5AA (není součástí dodávky) 
• Kamera 

Úvod 
Děkujeme za zakoupení rc-modelu F959 s pevným křídlem, který je ovládán na dálku pomocí 
dálkového ovládání.Pozorně si přečtěte instrukce ohledně ovládání rc-modelu uvedené v této 
uživatelské příručce z důvodu ochrany zdraví, majetku, ovládání a údržby rc-modelu. 

Nesprávné používání může způsobit poškození modelu, škody na majetku, nebo zapříčinit 
zranění. 

Rc-model F959 není hračka, ale sofistikovaný a technologicky vyspělý. I když je model malý, 
může při nesprávném použití ohrozit osobu, která jej ovládá, nebo způsobit škody na 
majetku. Dbejte na dodržování instrukcí uvedených v uživatelské příručce, aby jste jej mohli 
správně ovládat. Model F959 je letadlo a proto jej za žádných okolností nerozebírejte, nebo 
neměňte jeho vlastnosti, co může způsobit změnu jeho vlastností a jeho ovladatelnosti. 
Model je určen pro osoby starší 14 let.  

V případě, že nemáte s rc-modely dostatek zkušeností, doporučujeme při prvním použití 
dohled zkušené osoby, která Vás s modelem dostatečně seznámí. Pomůže Vám jej správně 
sestavit a používat jej v souladu s instrukcemi uvedenými v návodu. Ovládání modelu 
vyžaduje určitou zručnost a zkušenost. Výrobce a prodejce není odpovědný za škody vzniklé 
nesprávným použitím výrobku a v důsledku jeho nesprávného použití může dojít k jeho 
poškození a tím ztrátě záruky v důsledku jeho nesprávného použití. 

 

Bezpečnostní upozornění 

 
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. Model je určen k používání venku, aby jeho pohyb 
nebyl omezen překážkami. 

 

 

Doporučujeme venkovní použití s minimální mírou větru na 
volném prostranství.  

Chraňte jej před vysokými teplotami, zkratem, překážkami, 
elektrickými kabely, aby nedošlo v důsledku jeho použití, nebo 

jeho přistání k nehodě.oručujeme 
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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. Nabíjení baterie provádějte vždy pod 
kontrolou a mimo dosah dětí. 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. 

 

Li-Polymerové baterie nepředstavují vzhledem ke své konstrukci a 
chemickému složení vysokou míru nebezpečí v porovnání s jinými 
bateriemi. Vždy k nabíjení používejte nabíječku dodávanou k modelu, 
abyste zabránili vzniku požáru, výbuchu, nebo jiné nehodě.                              

 
Nabíjení baterii musí být prováděno pod dohledem dospělé osoby a 
mimo dosah dětí. Okamžitě přerušte nabíjení v případě extrémního 
zahřátí baterii v průběhu nabíjení a nepoužívejte je v případě, že 
došlo ke změně jejich vlastností, deformaci, nebo výtoku 
elektrolytického roztoku z baterii. 

 

Rc-model je vyroben z různých druhů plastů, které můžou být 
poškozeny vysokými, nebo nízkými teplotami a tak způsobit změnu 
jejich vlastností, nebo deformaci. Dbejte, abyste model neskladovali 
v blízkosti tepelných zdrojů, vhodné je skladování uvnitř budov se 

stabilní teplotou prostředí při pokojové teplotě.  D 

 

Při prvním použití vyhledejte dohled zkušené osoby, protože je nutné 
důkladné seznámení s rc-modelem a jeho funkcemi. Model je vhodný 
pro osoby starší 14 let.Vyhl 
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Obsah balení 
edejte ržujte baterie                                                                               

  

1. Krabice 

2. balení s měkkou pěnou 

3. Uživatelská příručka 

4. Tělo rc-modelu 

5. Levé křídlo 

6. Pravé křídlo 

7. Ráhno křídel 

8. 7.4 V 300 mah baterie 

9. Adaptér a nabíječka 

10. Dálkové ovládání 

11. Základna pro upevnění kamery 

 

 

 

Standartní vybavení 

 
Li-Po battery- Li-Polymerová baterie 7.4 V 300 mAh/20C 

Power adapter AC100-240 v 50/60 hz DC 10V 500 mA- nabíječka 

Wing spar- ráhno pro upevnění křídel 

Camera base- základna pro upevnění kamery 
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Vyjměte vrtuli v případě výměny ve směru 
šipky. 

 

 

 

Popis dálkového ovládání 

 

 
Power LED- kontrolka zapnutí 

Rudder conversion changing button- tlačítko pro změnu režimu řízení 

Speed control stick- ovládání rychlosti 

Speed trim- citlivé nastavení rychlosti 

Power switch- vypínač 

Antenna- anténa 

Photo and camera shooting button- fotografování a záznam videa 
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Direction control stick- směrové ovládání 

Tuning key vertical movement- citlivé nastavení vertikálního pohybu 

Aileron trim button- citlivé nastavení křidélka 

LCD display- LCD displej 

 

Throttle output display- ukazatel výškového pohybu 

Speed trim tips- ukazatel nastavení rychlosti 

Diversion trim tips-ukazatel nastavení směru 

Transmitter battery level- ukazatel stavu baterie 

Stick modes indicator- ukazatel kvality signálu 

Lifting adjustment instruction- citlivé nastavení klopení vpřed a vzad 

Vice yifei trim instructions- ukazatel horizontálního náklonu 
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Charge plug cover- kryt zásuvky nabíjení 

Battery lid- kryt baterie 

Vložení baterii do dálkového ovládání 

 

 
 
Slide the battery lid to open by following the arrow- otevřete kryt baterie posunutím 
ve směru šipky 

Do not disassemble- nerozebírejte 

Transmitter- dálkové ovládání 

Please use 6 AA sized batteries, installed based on polarity indicated case. Do not 
mix batteries of different chemistry / specification. – Vložte 6 AA baterii a dodržujte 
správnou polaritu. Nekombinujte baterie různého stupně nabití a různého typu. 

Battery lid- kryt baterie 
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Nabíjení baterii 
- Připojte nabíječku k adaptéru. 
- Připojte nabíječku do zásuvky, na nabíječce svítí zelená kontrolka. 
- Připojte koncovku baterie k adaptéru spojenému s nabíječkou, při nabíjení svítí 

červená kontrolka, která se vypne po dobití baterie. 
- Nabíjení baterie doporučujeme pod stálým dohledem. 
- Děti smí baterii nabíjet pod dohledem dospělé osoby. 
- Při nabíjení používejte nabíječku dodávanou výrobcem, aby nedošlo k explozi. 

 
Charger- nabíječka 

Power- ukazatel nabíjení 

Li-Po Battery 7.4 V 300 mAH- litium-polymerová 
baterie 

Charger 

 
LED kontrolka svítí červeně- baterie se nabíjí 

LED kontrolka nesvítí- nabíjení bylo dokončeno 

 

Specifikace nabíječky 
- Příkon 220 V 
- Napětí 500 mA 
- Rozsah 8.4 V až 0.03 V 

-  

Specifikace baterie a nabíjení  
- litium-polymerová baterie 7.4 V 300 mAH 
- uhlíkovo-zinková baterie nenabíjecí 1.5 V, GP 15G R6P 

-  
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Instalace křídel 

- a

 
 
1. Upevněte levé křídlo k trupu modelu 
2. Vložte do dutiny křídla stabilizační ráhno 

3. Upevněte pravé křído k trupu modelu a nasuňte stabilizační ráhno 

4. Montáž křídel byla dokončena. 
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Instalace baterie 

 
Otevřete okno kabiny ve směru šipky jak je znázorněno na obrázku.evřete 

 
Vložte baterii do přední části  kabiny do prostoru nosu rc-modelu.  

Po instalaci baterie do kabiny uzavřete kabinu pomocí okna, které nasunete ve 
směru šipky, jak je znázorněno na obrázku. 

 

Nastavení těžiště 

 
Pozice těžiště rc-modelu má zásadní vliv na letové vlastnosti rc-modelu. Před nastavením 
těžiště se ujistěte, že je baterie vložena do kabiny modelu. Rovnovážné vyvážení modelu je v 
případě, že má model těžiště 30-33 mm od hrany křídla. V případě,že použijete jinou 
baterii,než je dodáváno výrobcem, může být bod těžiště změněn a tak ovlivnit letové 
vlastnosti a ovladatelnost modelu. 
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Navázaní rádiového spojení 

 
1.Vložte baterii do přední části kabiny a připojte jí pomocí konektoru k rc-modelu, jak je 
znázorněno na obrázku. 

 
2.Nejprve zapněte dálkové ovládání pomocí vypínače do polohy ON ve směru šipky. Po 
navázání rádiového signálu reaguje dálkové ovládání zvukovým signálem. Následně svítí 
kontrolka  rozsvícením kontrolky signalizující navázání rádiové signálu s rc-modelem.  

 

Throttle stick to bottom- zatáhněte 
levou páku směrem dolů.   

 

Po navázání spojení musí být pohyblivá 
každá část výškovky a směrovky. ON-
OFF zapnutí a vypnutí 
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Fotografování a záznam videa 
K modelu může být dodána 720 p 30 snímková HD kamera. 
Pro aktivaci kamery je nutné ji připojit k tělu rc-modelu 
pomocí konektoru, jak je znázorněno na obrázku. Tlačítko 
na horní pravé straně dálkového ovládání ovládá fukci 
fotografování a záznam videa. Každé stisknutí tohoto 
tlačítka v režimu fotografování umožní pořízení fotografie. 
Pro aktivaci režimu videozáznamu je nutné stisknout toto 
tlačítko a podržet jej po dobu 2 sekund. Poté svítí červená 
kontrolka signalizující záznam videa.  

 

Před fotografováním a pořízením videozáznamu se ujistěte, že je vložena paměťová karta, 
aby mohl být záznam uložen. Časový záznam je promazán, každým dalším pořízeným 
snímkem, nebo záznamem. 

 

Let a přistání rc-modelu 

 
1 1. Chyba, nos se klopí směrem nahoru 

    2. Správná poloha nosu umožnující pohyb ve směru letu 

    3. Chyba, nos se klopí směrem dolů 

Vypuštění rc-modelu z ruky ve směru letu je změněno v případě, že je některá z pák 
dálkového ovládání v jiné, než střední poloze. Po vypuštění modelu má na jeho pohyb vliv 
take vítr a jeho poloha letu. 
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Přistání rc-modelu 
V případě, že je baterie rc-modelu vybitá, 
přepněte rychlost modelu na pomalou a pomocí 
levé páky kterou citlivé zatáhněte směrem dolů. 
Model následně začne klesat a snížení rychlosti se 
projeví klouzavým letem. Míru postupného klesání 
rc-modelu je nutné upravit dle aktuální polohy a 
výšky, aby model spomalil a po následném 
klouzavém letu přistál na zem. 

 

 

Ukončení letu rc-modelu 

 
 Poté co model přistál a ovládání modelu bylo 
ukončeno je nutné, aby byla vyjmuta baterie z 
přední části kabiny rc-modelu. Mělo by se to stát 
zvykem, aby byla baterie vždy po letu vyjmuta z 
přední části kabiny. V případě, že by baterie byla 
ponechána v modelu delší dobu, může dojít k 
výtoku elektrolytické tekutiny a poškození rc-
modelu. 

 

Vypnutí dálkového ovládání 

 
Vypněte dálkové ovládání pomocí 
vypínače, posunem do polohy OFF. 

 

V případě, že nebudete dálkové ovládání 
používat, vyjměte baterie. Ponechání 
baterii může způsobit výtok elektrolytické 
tekutiny, poškodit model a způsobit 
zvýšenou pravděpodobnost vzniku 
požáru. 

 

 



 

14 
rcvelkosklad.cz 

  
 
 

 

Citlivé nastavení pohybu rc-modelu  

 

 

Ascent- stoupání provedete zatažením pravé páky směrem dolů a výškové kormidlo směřuje 
směrem nahoru. 

Descent- klesání provedete zatažením pravé páky směrem dopředu a výškové kormidlo 
směřuje směrem dolů. 

Turn right- zabočení vpravo provedete pohybem pravé páky směrem doprava a směrové 
kormidlo se otočí směrem doprava. 

Turn left- zabočení vlevo provedete pohybem pravé páky směrem doleva a směrové 
kormidlo se otočí směrem doleva. 

Nastavení pohybu rc-modelu a rady pro začátečníky 

 

- zkontrolujte a dotáhněte šrouby na těle rc-modelu 

- zkontrolujte stav nabití baterie rc-modelu a 
dálkového ovládání 

- pro ovládání rc-modelu je vhodný volný prostor, 
mimo lidí, výškových budov, stožárů elektrického 
vedení a dalších překážek, které můžou způsobit 
majetkové škody a možné zranění 
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Pomalým pohybem kniplu si nacvičte plynulý pohyb rc-modelu směrem nahoru a dolů. 

 

Odstraňování závad 

Kontrolka dálkového ovládání bliká po dobu 4 sekund, poté co byla vložena 
baterie do těla rc-modelu, ale nereaguje na dálkové ovládání. 

Není možné navázat rádiové spojení mezi dálkovým ovládáním a rc-modelem. Vypněte a 
zapněte dálkové ovládání a opakujte proces navázání rádiového signálu. V případě, že potíže 
přetrvávají, opakujte proces nastavení frekvence mezi modelem a dálkovým ovládáním. 

Model nereaguje na dálkové ovládání po připojení baterie. 

Baterie dálkového ovládání, nebo rc-modelu je vybitá, baterie jsou vloženy nesprávnou 
polaritou, nebo je slabý kontakt baterie. Zkontrolujte vložení baterii, vložte plně nabité 
baterie. 

Kontrolka dálkového ovládání svítí, ale model nereaguje na pohyb páky. 

Baterie rc-modelu je vybitá, plně dobijte, nebo vyměňte baterii. 

Rotory hlavního motoru se po přistání na zem otáčí. 

Některé z tlačítek pro citlivou úpravu pohybu bylo nechtěně v průběhu letu stisknuto. 
Zkontrolujte nastavení polohy tlačítek pro citlivou úpravu pohybu dle ukazatelů pohybu na 
displeji dálkového ovládání a uveďte všechny nastavení do středové polohy. 

Motor nefunguje, ale servo se dá ovládat. 

Citlivé nastavení kniplu je v krajní poloze, páka nebyla při ovládání dostatečně posunuta, byl 
přerušen kontakt motoru, nebo je motor poškozen. Upravte polohu kniplu, upravte polohu 
kniplu, zkontrolujte kontakt s motorem, nebo vyměňte motor. 

Rotory se otáčí, ale model nemůže vzlétnout.  
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Jsou poškozeny listy vrtule, nebo je baterie modelu vybitá. Vyměňte listy vrtule, nebo dobijte 
baterii. 

Pohyb modelu ve vzduchu je ovlivněn vibracemi. 

Jsou poškozeny listy vrtule, nebo je ohnutá hlavní hřídel. Vyměňte listy vrtule, nebo hlavní 
hřídel. 

Model nemůže letět rovně. 

Páka ovládání není ve středové poloze. Upravte polohu páky, případně směrový pohyb rc-
modelu pomocí citlivého nastavení pohybu. 

Model ve vzduchu stoupá, nebo klesá. 

Nesprávné fungování výškového křidélka. Upravte nastavení výškového křidélka pomocí 
citlivého nastavení, nebo polohu páky dálkového ovládání. 

Popis částí rc-modelu 

 

1. vrtule 
2. levé křídlo 
3. pravé křídlo 
4. trup rc-modelu 
5. křídlo pro ovládání stoupání a klesání, výškovka 
6. křídlo pro ovládání směrového pohybu, směrovka 
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7. řáhno 
8. kryt kabiny 

 

Rozměry  rc-modelu a dálkového ovládání 

 

 

ýn 

T 

Metoda astavení robe 

 

. 
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	Rc-model je vyroben z různých druhů plastů, které můžou být poškozeny vysokými, nebo nízkými teplotami a tak způsobit změnu jejich vlastností, nebo deformaci. Dbejte, abyste model neskladovali v blízkosti tepelných zdrojů, vhodné je skladování uvnitř ...
	Při prvním použití vyhledejte dohled zkušené osoby, protože je nutné důkladné seznámení s rc-modelem a jeho funkcemi. Model je vhodný pro osoby starší 14 let.Vyhl
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	Po instalaci baterie do kabiny uzavřete kabinu pomocí okna, které nasunete ve směru šipky, jak je znázorněno na obrázku.
	Nastavení těžiště
	Pozice těžiště rc-modelu má zásadní vliv na letové vlastnosti rc-modelu. Před nastavením těžiště se ujistěte, že je baterie vložena do kabiny modelu. Rovnovážné vyvážení modelu je v případě, že má model těžiště 30-33 mm od hrany křídla. V případě,že p...
	Navázaní rádiového spojení
	1.Vložte baterii do přední části kabiny a připojte jí pomocí konektoru k rc-modelu, jak je znázorněno na obrázku.
	2.Nejprve zapněte dálkové ovládání pomocí vypínače do polohy ON ve směru šipky. Po navázání rádiového signálu reaguje dálkové ovládání zvukovým signálem. Následně svítí kontrolka  rozsvícením kontrolky signalizující navázání rádiové signálu s rc-model...
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	Po navázání spojení musí být pohyblivá každá část výškovky a směrovky. ON-OFF zapnutí a vypnutí
	Fotografování a záznam videa
	K modelu může být dodána 720 p 30 snímková HD kamera. Pro aktivaci kamery je nutné ji připojit k tělu rc-modelu pomocí konektoru, jak je znázorněno na obrázku. Tlačítko na horní pravé straně dálkového ovládání ovládá fukci fotografování a záznam videa...
	Před fotografováním a pořízením videozáznamu se ujistěte, že je vložena paměťová karta, aby mohl být záznam uložen. Časový záznam je promazán, každým dalším pořízeným snímkem, nebo záznamem.
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	1 1. Chyba, nos se klopí směrem nahoru
	2. Správná poloha nosu umožnující pohyb ve směru letu
	3. Chyba, nos se klopí směrem dolů
	Vypuštění rc-modelu z ruky ve směru letu je změněno v případě, že je některá z pák dálkového ovládání v jiné, než střední poloze. Po vypuštění modelu má na jeho pohyb vliv take vítr a jeho poloha letu.
	Přistání rc-modelu
	V případě, že je baterie rc-modelu vybitá, přepněte rychlost modelu na pomalou a pomocí levé páky kterou citlivé zatáhněte směrem dolů. Model následně začne klesat a snížení rychlosti se projeví klouzavým letem. Míru postupného klesání rc-modelu je nu...
	Ukončení letu rc-modelu
	Poté co model přistál a ovládání modelu bylo ukončeno je nutné, aby byla vyjmuta baterie z přední části kabiny rc-modelu. Mělo by se to stát zvykem, aby byla baterie vždy po letu vyjmuta z přední části kabiny. V případě, že by baterie byla ponechána ...
	Vypnutí dálkového ovládání
	Vypněte dálkové ovládání pomocí vypínače, posunem do polohy OFF.
	V případě, že nebudete dálkové ovládání používat, vyjměte baterie. Ponechání baterii může způsobit výtok elektrolytické tekutiny, poškodit model a způsobit zvýšenou pravděpodobnost vzniku požáru.
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