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NÁVOD K OBSLUZE – JEDNOROTORY 

Na trhu je velké množství různých modelů jednomotorových vrtulníků, 
proto jsme pro Vás připravili tento univerzální návod, který pokryje 99% 

informací, které potřebujete vědět 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Určeno pro uživatele od 14-ti let. 
Produkuje a dodává: 

RCsale.cz – Ladislav Žák 
Podveky 69, 285 06 Sázava 
Tel. + 420 728 883 883 

www.rcsale.cz| info@rcsale.cz 

 

Model splňuje směrnice EU: 

- (R&TTE) Funktechnische Einrichtungen 1999/5/EG 
- (WEEE) Elektro- und Elektronikalt-/schrottgeräte 2002/96/EG 

- (RoHS) Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher 
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 2011/65/EU, 2002/95/EG 

 

 

Před použitím si pozorně přečtěte tuto příručku ! 

 Bezpečnostní opatření k provozu: 

• Tento přístroj není určen pro použití (osoby včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými 
nebo duševními schopnostmi, nebo se smyslovým postižením, pokud nejsou pod dohledem osobou 

odpovědnou za jejich bezpečnost, která je seznámena s pokyny, jak se model používá. 
• Pozor: Nebezpečí poškození zraku! Bezpečná vzdálenost od modelu minimálně 1 metr. 

–––
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• Udržujte ruce, vlasy a volné oblečení od rotorů modelu, aby nedošlo k zachycení do rotorů. 

• Nevkládejte předměty do rotujících částí. 
• Tento vrtulník je určen pro vnitřní použití. 

• Obrázek ukazuje minimální strukturu místnosti 

kde můžete s vrtulníkem létat: 
 

 

Všechny úsečky jsou 2,5 m 

• Z bezpečnostních důvodů a pro získání uspokojivých výsledků letu je třeba dostatečně velký volný 

prostor. Místnost musí být bez překážek (Lampy, volné objekty, atd.). 
• Model můžete používat i venku za bezvětří. 

 
 

 Obsah balení: 
Model 

Vysílač 2,4 GHz 

Akumulátor modelu 
Nabíječ 230 V 

Náhradní listy rotoru 

Návod k obsluze 
Baterie do vysílače (nejsou součástí balení) 

 

 Výbava: 

• Vestavěný GYRO senzor udržuje model ve stanovené poloze ve svislé ose 
• Jeden rotor pro realistický let 

• Flexibilní uložení listů 

• Možnost klopení vpřed/vzad, klonění vlevo/vpravo, letu nahoru/dolů, otáčení kolem osy 
• Díky silnému motoru lze létat s modelem i ve slabém větru 

• Kuličková ložiska cykliky 

• 4 kanálový dálkový ovladač 2,4 GHz 

• 2 extra rychlá proporcionální serva 
• Dva letové režimy pro začátečníky a pokročilé 

• Všechny kanály jsou plně trimovatelné 

 

Popis modelu a vysílače: 

 
1. Stabilizátor / vahadlo 
2. Hlavní rotor 
3. Kabina 

4. Podvozek 

5. Hlavní ozubené kolo 
6. Rám / šasí modelu 

7. Zadní výložník 
8. Směrové kormidlo 

9. Zadní motor 

10. Zadní rotor 
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11. Rotorová hlava 

12. Vypínač 

 

1. Anténa 
2. LED dioda zapnutí 

3. Expert MÓD 

4. Páka plynu 
5. Trim plynu 

6. Trim zadního rotoru 

7. Vypínač 

8. Trim klonění 
9. Řídící páka cykliky 

10. Trim klopení 

11. Prostor pro baterie 

12. Ukazatel stavu baterií 

 

 

 Vložení baterií do vysílače: 

Vyšroubujte pojistný šroub a sejměte kryt baterií 
Vložte baterie 6x AA, dbejte na správnou polaritu 

Nasaďte kryt baterií a zajistěte šroubkem. 

 
 

 
 Nabíjení baterie modelu: 
Ujistěte se, že model je vypnutý 

1. odpojte konektor na baterii 

2. Připojte adaptér do zásuvky 
3. Na adaptéru se rozsvítí zelená LED 

4. Připojte baterii, barva LED se změní na 
červenou 
5. Po nabití se opět rozsvítí zelená LED 

- Kdyby se červená LED po připojení baterie nerozsvítila, znamená 
to, že baterie je nabitá 

- V případě, že se baterie při nabíjení hodně zahřívá, ihned jí odpojte a zkontrolujte 

- Při letu se baterie zahřívá a je nutné jí po dolétání nechat cca 30 minut zchladnout 

 

 

 
 EXPERT MÓD – pro pokročilé piloty: 

Přepínání mezi modem pro začátečníky a pokročilé 

Při přepnutí do modu profi mají serva větší – maximální výchylky. 
Model létá velmi rychle, reaguje agresivně. 
Doporučujeme zpočátku létat v režimu normal 

 
 

 

 Létání s modelem: 

Postupujte velmi opatrně: 
1. Skoky, dělejte s modelem ve vzduchu malé skoky, sérii malých klesání a stoupání 

2. Otáčejte modelem podél svislé osy pomocí změny otáček zadního rotoru 
3. Kruhy, létejte co nejpřesnější kruhy 

4. Měňte pozice ve stejné letové výšce dle obrázku pouze cyklikou ve čtvercích 

5. Měňte pozice ve stejné letové výšce dle obrázku pouze cyklikou šikmo 

6. Cvičte vis s nosem modelu k sobě. Mění se tím smysl příkazů vysílače 
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 Vytrimování modelu: 

 
Trimování modelu se provádí pro doladění nulových poloh všech funkcí 

V závislosti na nabití baterie se může nastavení lehce měnit, proto je třeba model při každém letu 
dotrimovat. 

Nastoupejte do výšky 1,5 metru a zde model trimujte. 

Trim plynu by měl být nastaven na hranici rozběhu motoru (ten jediný se nastavuje na zemi.) 
Klonění, Klopení a otáčení se nastavuje tak, aby model byl v klidu a byl schopen bez zásahu pilota 

vydržet bez na místě. 
Samozřejmě že model bude stále někam „sklouzávat“, model vrtulníku je třeba stále řídit. 

 

 
VŽDY ZAPÍNEJTE NEJDŘÍVE VYSÍLAČ A POTÉ MODEL, DOKUD LED DIODY VYSÍLAČE 
BLIKAJÍ. VYSÍLAČ A MODEL SE MUSÍ SPOJIT NA PÁSMU 2,4 GHZ. MODEL IHNED PO 

ZAPNUTÍ POLOŽTE NA ROVNOU PLOCHU, ABY SE SPRÁVNĚ NEČETLA ELEKTRONIKA A 
GYRO MODELU. TOTO TRVÁ DO 5-TI SEC. 


