
 

Specifikace modelu : 

-délka: 925 mm  
-rozpětí křídel: 1400 mm  
-hmotnost: 650 g 
-střídavý motor 1900KV Outrunner 2620  
-servo 9 g (4x) 
-vrtule 5x8 
-ESC střídavý regulátor 20 A 
-4 kanálová RC souprava 2,4 Ghz (verze RTF) 
-Li-Po baterie 11,1 V /1300 mAh 15C (verze RTF) 
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Stránka 2 

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš rádiem řízený mode! letadla Sky Surfer 1400. 

Model je vyroben z vysoce odolného EPP materiálu a vyznačuje se vysokou odolností a promyšlenou 

konstrukcí. Jedná se o čtyřkanálový model (ovládané funkce výikovka, směrovka, křidélka, motor) určený 

pro začínající i pokročilé piloty. Letové vlastnosti jsou velmi příjemné a nezáludné. Pro pohodový lei vám 

stačí pouze 50% plné výchylky páky piynu. Přestože je letoun dodáván téměř připravený k tetu, věnujte 

pozornost tomuto návodu k použití. 

Tento výrobek není hračka a je vhodný pro uživatele starši 14 let. Přestože kombinuje pokročilou konstrukci 

a použití nejnovějšich materiálů, nikdy nelze vyloučit selhání. Z technického pohledu jde o spotřební zboží, u 

kterého může dojít k nepředvídatelné poruše. Na výrobek se vztahují všechny běžné záruky a výrobce 

poskytuje užívatelům plnou podporu a dodávky originálních náhradních dílů. Nespokojenost s technickými 

vlastnostmi nicméně obecně není důvodem pro vrácení či výměnu zboží. 

Pozor! Dálkové řízené modely letadel mohou být nebezpečné svému okolí. Nesprávné používání nebo 

selhání elektroniky či mechanických částí modelu může vést ke ztrátě kontroly. Provozujte proto model 

výhradně tam, kdo je zajištěna bezpečnost osob a majetku, zejména nikdy nelétejte v 

těsné blízkosti dalších osob ani nad nimi a pro létáni vybírejte takové místa, kde je dostatek volného prostoru 

bez překážek! 

Tento výrobek obsahuje drobné části - chraňte před dětmi do 3. let - nebezpečí vdechnutí malých částí. 

V souladu s předpisy Evropské unie je tento výrobek nutné likvidovat na místech určených pro sběr 

elektroodpadu. Nesmí být likvidován do běžného komunálního odpadu. 

 



 

 

(1) Nesprávné anebo neopatrné provozování může vést ke škodám na majetku nebo zranění. 

(2) Létejte v bezpečné vzdálenosti od překážek a od lidí. 

Nebezpečná situace může vzniknout vlivem vzniku nejistoty o poloze a rychlosti RC modelu. Prosíme, 

provozujte Váš model v dostatečné vzdálenosti od osob, budov, vedení vysokého napětí a dalších 

překážek. Vyhněte se létání v dešti, silném větru a bouřce. 

(3) Vyhýbejte se prostředí s vysokou vlhkostí. 

S ohledem na elektroniku a přesné mechanické díly by měl být RC model chráněn před vlhkosti a vodními 

parami. 

(4) Užívejte model v souladu s pokyny. 

Z důvodu zajištění bezpečnosti používejte pro případné opravy, údržbu nebo upgrade vždy originální 

náhradní díly. Váš model používejte vždy v souladu s pokyny v tomto manuálu. Je zakázáno používat jej v 

rozporu s právními předpisy. 

(5) Nelétejte sami. 

Zejména v začátcích vaší kariéry pilota RC modelu se můžete setkat s řadou potíži. Nelétejte sami, je 

výhodné, pokud Vám může asistovat zkušený pilot. Pro získáni základních návyků doporučujeme rovněž 

využít PC simulátor (není součástí balení). 

 (6) Vyhýbejte se prostředí s vysokou teplotou. 

RC model je vyroben z EPO materiálů, Hovú, plastů a elektronických součástek. Zabraňte působení 

vysoké teploty, která může vést k poškození nebo dokonce zničení některých součástek. 

 

RTF verze: trup modelu osazený motorem, regulátorem a servy, dvoudílné křídlo osazené servy, 

směrovka, výškovka, RC souprava 2,4 Ghz, nabíječ s balancérem, Li-Pol baterie, přísíušenství 
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Model je dodáván plně vybavený, ale z  důvodu prevence poškození při přepravě nejsou nainstalované 

ocasní plochy, křídlo, vrtule, přijímač a zapojená baterie. Sestavení je velmi snadné a nevyžaduje žádné 

předchozí zkušenosti se stavbou modelů. Doporučujeme pro sestavení ocasních ploch použít lepidlo, které je 

určené pro lepení polystyrénu. Použití nevhodného lepidla může materiál rozteptat a nenávratně ho zničit 

Při sestavování modelu nespěchejte, opakovaně vyzkoušejte správnou polohu jednotlivých dílů, zejména 

jejich vzájemnou kolmost a souměrnost.s Případné nedostatky odstraňte jemným broušením. U lepených 

dílu poté vhodným štětečkem naneste takové množství lepidla, aby byly obě spojované plochy pokryté 

tenkou vrstvou. Díly ustavte do správné polohy a nechte 24 hodin zaschnout. 

Podrobný popis sestavení modelu. 

(1) Do kruhového otvoru zasuňte uhlíkovou spojku polovin křídla. Uhlíková spojka by se neměla do křídla 

zalepit. Spojku s nasunutou polovinou křídla prostrčte otvorem v trupu pro křídlo a nasuňte druhou polovinu 

křídla. Kabely od serv křidélek protáhněte otvorem v trupu a obě poloviny křídla zafixujte zatlačením polovin 

křídla do sebe a výřezu v trupu. Nedoporučujeme slepení křídla s trupem, model by byl značně neskladný. 

 

(2) Na povrch páčky řízení naneste lepidlo a páčku vtiskněte na vyznačené místo výškového kormidla (VOP). 

Následně k trupu přilepte výškové kormidlo. Aby bylo kormidlo ve správné poloze v podélné ose, využijte 

otvory v trupu a výškovce. Stačí použít třeba zápalku. Na styčné plochy naneste lepidlo, položte výškové 

kormidlo a pohledem zezadu kontrolujte rovnoběžnost křídla s kormidlem. Dejte pozor, abyste VOP zasunuli 

správně, tj. pohyblivou plochou výškovky do zadu a pákou pro připojení ovladádho táhla dolů. 
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(3) Na povrch páčky řízení naneste lepidlo a páčku vtiskněte na vyznačené místo směrového kormidla (SOP). 

Na styčné ptochy naneste íepidto a zasuňte směrovku do drážky v trupu. Dbejte na zachování kolmostí 

směrového kormidla k výškovému kormidlu. 

 

(4) Na povrch páček řízení naneste lepidlo a páčky vtiskněte na vyznačené místo křidélek. 

 

(5) Propojte serva s pákou řízení křidélek pomocí táhel. Křidélka nastavte do neutrálu a táhla zajistěte v této pozici 

pomocí šroubků. V páce jsou otvory, kterými ise regulovat citlivost řízení. Při zapojení táhla do otvoru blíže trupu 

budou výchylky větší, při zapojení do vzdálenějšího otvoru bude řízení méně citlivé, vhodné pro začátečníky. 

 

Stránka 5 



 

(6) Propojte serva s pákou řízení výškového a směrového kormidla pomocí zabudovaných táhel v trupu. Kormidla nastavte do 

neutrálu a táhla zajistěte v této pozici pomocí šroubků. V páce jsou otvory, kterými lze regulovat citlivost řízení. Při zapojení táhla do 

otvoru blíže trupu budou výchylky větší, při zapojeni do vzdálenějšího otvoru bude řízení méně citlivé, vhodné pro začátečníky. 

 

(7) Dle následujících obrázků připevněte vrtuli k unašeči motoru (pozor na správnou orientaci vrtule). 
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(8) Připojte přijímač, regulátor, kabely od serv výškovky, směrovky a Křidélek, Dbejte na správné 

zapojení do přijímače dle návodu vaší RC soupravy a zkontrolujte, zda se řídící plochy vychylují v 

odpovídajícím smyslu. Případné nedostatky odstraňte správným nastavením vysílačky. 

 

(9) Pohonnou baterii obalte do molitanu a vložte do trupu. Baterii posouvejte tak, aby těžiště bylo 

v předepsané poloze, 60 mm za nábéžnou hranou. Správná poloha těžiště je velmi důležitá, 
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Pohonnou baterii plně nabijte před každým létáním pomocí přiloženého nabíječe s baíancérem . 

Postup dobíjení 

-připojte nabíječ do síté, rozsvítí se červená LED 

-připojte baterii prostřednictvím bílého konektoru, rozsvítí se zelená LED, probíhá nabíjení -nabíjení je ukončeno - zelená LED zhasne 

Během nabíjení nikdy neponechávejte baterii bez dozoru, aby bylo možné včas reagovat na případné problémy, které se mohou během 

nabíjení vyskytnout. Opakovaně kontrolujte teplotu baterie- pokud by byla teplota nápadně vysoká, odpojte nabíjení, 

Nenabíjejte baterii ihned posKončenf ietu, před nabíjením ji nechte vychladnout, Nabíjeni zahřáté baterie může vést k její deformaci nebo 

dokonce explozi. 

S baterií během nabíjení zacházejte opatrně, vyvarujte se pádů a jiného násilí, Uvnitř baterie by mohlo dojít ke zkratu a zničení baterie. 

Baterii nikdy nenabíjejte uloženou v modelu a pro zvýšení bezpečnosti používejte Li-Po safe BAG, do kterého baterii pň nabíjeni vložte. 

Výrazně se tak sníží riziko požáru a škod na zdraví a majetku při případné explozi baterie. 

Baterie musí být skladována na suchém, dobře větraném místě. Před dlouhodobým uskladněním nabijte baterii na 50-60% její kapacity. 

Pokud skladujete baterii déle než měsíc, nejméně 1x měsíčně zkontrolujte její napětí. Pří poklesu pod 3V na článek baterii opět dobijte. 

Pozor ! 

Úplným vybitím baterie dojde k jejímu znehodnocení. Baterii pak již nelze nabít a je třeba |i vyměnit za novou. 

 

(1) Sundejte kabinu a vložte baterii do horní části trupu modelu (viz poloha těžiště modelu). 

(2) Přesvědčte se, že páka plynu na vysílači je v nejnižší poloze ( k sobě ). Zapněte vysílač. 

(3) Zapojte baterii modelu a nasaďte kabinu. 

(4) Po každém zapnutí modelu, zkontrolujte, zda se řídící plochy (výškovka, směrovka a 

křidélka) pohybují v očekávaném smyslu. Stoupněte si za model a zkontrolujte, zda: 

směrovka: pohybu páky doprava odpovídá puhyb směrovky doprava a opačně. 

výškovka; pohybu páky k sobě odpovídá výchyíka výškovky nahoru a opačně, 

křidélka: pohybu páky doprava odpov/dá pořiyb pravého kndélka nahoru a levého 

dolů a opačně 

(5) Před každým létáním by měla být provedena zkouška dosahu rádiové soupravy - ponechte 

pomocníka na místě a vzdalte se s modelem cca 100 kroků. Na tuto vzdálenost musí 

souprava fungovat bez jakýchkoliv rušivýchvých (kmitání, výpadky řízení apod.). 

(6) Po ukončení létání nezapomeňte vždy nejprve odpojit baterii od palubní instalace a potom 

vypněte vysílač. Pokud by model zůstal zapnutý, dojde po určité době k úplnému vybití a 

následnému zničení baterie. 
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K ovládání modelu použijte 4-kanálový vysílač  FS-T4C 2.4GHz (verze RTF) 

Popis funkcí ovládacích pák vysílače v módu 2 

Ovládací PRAVOU pákou ve směru nahoru a dolů je ovládána výškovka (Elevator) 

-přitáhnutím páky výškovky k sobě (dolů) bude model letadla stoupat vzhůru -odtáhnutím páky výškovky od 

sebe (nahoru) bude modeí letadla klesat Ovládací PRAVOU pákou ve směru do stran jsou ovládány křidélka 

(Aiíeron) 

-pohybem páky ovládání křidélek doprava l doleva bude náklon modelu vpravo / vlevo 

Ovládací LEVOU pákou ve směni do stran je ovládána směrovka (Rudder) 

-pohybem páky směrovky doprava bude model zatáčet vpravo, pohybem doleva bude zatáčet v Ovládací 

LEVOU pákou ve směru nahoru a dolít je ovládaný plyn (Throttle) 

-pohybem páky plynu směrem nahoru přidává motor otáčkách, dolů ubírá, nulová poloha plynu dole 

Trimy slouží k jemněnu doladění pohybu v příslušném směru, 

Reversy slouží k nastavení reverzního pohybu serv. 

Přepínač V-MIX slouží ke správné funkci křidélek. Tlačítko nastavte do spodní polohy.  

Bind/Range test — tlačítko pro párování vysílače s přijímačem a pro test dosahu vysílače.  

Indikátor napájení - indikace stavu baterií ve vysílači (High/Mid/Low) 
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Před zahájením provozu víožte do pouzdra na zadní straně vysílače 8 ks AA baterií  

(nejsou součástí balení). Doporučujeme použít kvalitní alkalické baterie. 

 

Schéma zapojení přijímače: 

CH1:AILE servo (křidélka) 

CH2: ELEV servo (výškovka) 

CH3: THRO (motor, regulátor, baterie / u benzínových modelů servo plynu / pérovací konektor)  

CH4: RUDD (směrovka) 

 

Párovací proces 
Vysílač a přijímač ve Vaší sadě byl spárován již ve výrobě a proto zpravidla není potřeba tento 

proces opakovat Ve výjimečných případech, např. po výměně vysilače nebo přijímače, je ale 

nutné párování provést. 

1. Vložte párovací konektor do BIND/CH3 portu přijímače, 

2. Zapněte přijímač a počkejte, dokud se LED dioda nerozbliká - přijímač je v párovadm módu, 

3. Stiskněte a držte stisknuté párovací tlačítko BIND a zapněte vysílač, 

4. Během 5 sekund se LED dioda na příjímači trvale rozsvítí a párovací proces je proveden. 

5. Uvolněte tlačítko na vysílači. 

6. Párovací konektor vyjměte z přijímače a uložte na dostupné místo pro příští použití 

Poznámka: Pokud nevyjmete párovací konektor z přijímače, přijímač vstoupí pří příštím zapnutí opět 

do párovacího módu. 
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Model Sky Surfer paiří mezi čtyřkanálové modely. To znamená, že jeho pilot má k dispozicí 4 ovládané funkce. 

Jsou to otáčky motoru (k sobě - vypnuto, od sebe - plný plyn), výškovka (k sobě - stoupá, od sebe - klesá), 

srněrovka  ( zatáčení doleva a doprava) a křidélka (náklon doleva a doprava). 

Řízení modelu se provádí pomocí rádiové soupravy, která má pro tento účel dvě páčky. Funkce těchto páček může 

být různá podle preference  pilota - v praxi se používají dvě různá uspořádání, označované jako MÓD 1 a MÓD 2. Oba 

módy se liší ovládáním směru, v módu 1 se ovládá levou páčkou, v módu 2 pravou páčkou. 

Oba módy jsou funkčně rovnocenné a záleží pouze na osobní preferenci pilota, který způsob zvolí. Výhodou módu 1 

je rozdělení hlavních řídících prvků mezi obě ruce, mód 2 soustředí ovládání řídících ploch na jednu ruku a více se tak 

podobá ovládání skutečného letadla. 

 

Pokud je páčka v neutrální (středové) poloze, i příslušný prvek je ve středové poloze a při správném seřísení by se 

model v daném směru neměl pohybovat. K jemnému doíadění středové polohy se požívají tzu trimy. Výjimku tvoří 

Kanál plynu (otáčky motoru). Zde je nulová poloha definovaná jako poloha páčky zcela dole (k pilotovi), zatímco 

maximální výkon je nastaven v poloze zcela nahoře (od sebe). Tato páčka proto nemá aretaci ve středové poloze. 

Model Sky Surfer patří mezi modely s velmi dobrými, nezáludnými letovými vlastnostmi. Přesto jeho ovládání 

vyžaduje určitou praxi a cvik, který je nutné získat postupným a trpělivým zkoušením. 

Řízení modelu by mělo být vždy plynulé, bez prudkých pohybů kormidly, prováděné s rozmyslem. Klíčovým 

požadavkem nutným pro úspěšný tet je dodržení alespoň minimální rychlosti - rychlost je doslova životně důležitá. 

Nejčastější příčinou nehody je právé ztrála rychlosti, tj, v praxi požadavek na stoupání bez dostatečného přidání plynu 

nebo příliš pomalé přiblížení na přistání. 

Pro létání vždy vyberte vhodnou plochu a vhodné počasí. Model je určen pro létání za klidného počasí, tj. za bezvětří 

nebo mírného větru. Startujte vždy na plný plyn a proti větru. Dejte pozor na překážky v okolí, startujte vždy do 

volného prostoru! Nestoupejte příliš prudce a nesnažte se zatáčet ihned po startu. 

Pro běžný let používejte cca 50% výkonu motoru. Po zvládnutí základů ovládání lze s modelem zaleťet  i 

jednoduché akrobatické obraty. Přistávejte vždy proti větru. V poslední fázi přiblížení včas plynule stáhněte plyn 

a přistávejte vždy se zcela zastaveným motorem. 
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