
Bezpečnostní opatření
Varování:  Změny nebo úpravy tohoto zařízení, nejsou schváleny 
stranou odpovědnou za vyhovění, mohou způsobit ztrátu oprávnění 
uživatele k provozu tohoto zařízení.
- Vysílačková nabíječka je vyrobena přímo pro Lipo dobíjecí baterie, 
užívané v letadle. Nepoužívejte jí k nabíjení žádných jiných baterií.

Obsah balení

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že baterie, nabíjecí zařízení, knoflíkové články 
nepatří do domácího odpadu. Baterie jsou škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí. 
Prosím pomozte chránit životní prostředí před zdravotními riziky. Řekněte svým dětem, 
aby baterie  odevzdávali na sběrných místech. Tímto způsobem jsou baterie bezpečně 
recyklovány.

WEEE
Pokud je toto zařízení mimo provoz, vyjměte všechny baterie a uchovávejte je samo-
statně. Elektronické spotřebiče a součástky odneste do sběrných dvorů elektrického 
odpadu. Ostatní součástky mohou být zlikvidovány s domácím odpadem.

FCC směrnice 
Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Používání podléhá následujícím dvěma  podmínkám: 
1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení  
2) Toto zařízení musí přijímat jakékoliv rušení přijaté a to včetně rušení, které může  způsobit nežádoucí 
činnost. 
Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno splňujícím podmínky pro digitální  zařízení třídy B podle 
článku 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby  poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému 
rušení v obydlených oblastech. Toto  zařízení produkuje, využívá a může vysílat energii na rádiových frek-
vencích a, pokud  není instalováno a používáno ve shodě s návodem, může způsobit škodlivé rušení rádiové 
komunikace. 
Nicméně neexistuje záruka, že se rušení neobjeví v určitém prostředí. Pokud toto  zařízení způsobí škodlivé 
rušení rádiového nebo televizního signálu, které je možné  odstranit vypnutím přístroje, uživatel se může 
pokusit odstranit toto rušení jedním,  nebo více z následujících způsobů: 
- Přeorientujte nebo přesuňte přijímací anténu. 
-  Zvyšte odstup mezi zařízením a přijímačem. 
- Připojte zařízení do vnějšího okruhu, odlišného od toho, do kterého je připojen  přijímač. 
-  Spojte se s prodejcem, nebo zkušeným rádio/TV technikem.  

Tento produkt dodržuje 
základní požadavky a další 
příslušná ustanovení směr-
nice 1999/5/ES.

Speciální poznámka pro dospělé:
- Provozujte hračku pouze venku a pod dohledem dospělého.
- Při instalaci a výměně baterií je doporučen dohled dospělého.

Údržba a péče:
- Vyndejte baterie vždy, když nebude hračka déle užívána. (Jen u vysílačky)
- Otírejte jemně vlhkým hadříkem.
- Nevystavujte hračku přímému teplu
- Neponořujte hračku do vody, může to způsobit poškození elektrických součástek.

Varování – Baterie:
- Nedobíjejte baterie, které nejsou určeny k tomto účelů.
- Baterie před dobíjením vyjměte (jen u vysílačky).
- Dobíjecí baterie by měli být nabíjeny pouze pod dohledem dospělých. - Nemíchejte 
různé druhy baterií nebo baterie nové s již použitými (jen u vysílačky). - Je doporučeno 
používat pouze stejné baterie.  - Respektujte polaritu baterií. - Vybité baterie vyjměte 
z hračky (jen u vysílačky). - Napájecí svorky nesmějí být zkratovány. - Nemíchejte staré 
a nové baterie (je u vysílačky). - Nemíchejte alkalické, standardní (karbon-zinek) a dobíje-
cí (nikl-kadmium) baterie (jen u vysílačky). 
Tato hračka je vybavena LiPo dobíjecími bateriemi, prosím věnujte 
pozornost následujícím upozorněním:
- Nevyhazujte baterie do ohně nebo do tepla.
- Nenechávejte baterie blízko zdroje tepla, ohně nebo topení.
- Neházejte bateriemi proti tvrdé podložce.
- Nedávejte baterie do vody a skladujte je v chladném a v suchém prostředí.
- Pokud nabíjíte baterie, používejte pouze baterie určené k tomuto účelu.
- Nevybíjejte baterie.
- Nepřipojujte baterie do zásuvky.
- Nepájejte baterie a nepropichujte je nehtem nebo jiným ostrým předmětem. 
- Nerozebírejte nebo neupravujte baterie.
- Nabíjejte baterie každých 6 měsíců

Poznámky:
- Z důvodu elektrostatického výboje, může hračka špatně fungovat a je nutné resetování 
hračky.
- Pro nejlepší možný provoz hračky je doporučeno používat nové alkalické baterie.
- Tato hračka muší být užívána jen s doporučenou nabíječkou.

Normální funkce produktu může být rušena silným elektromagnetickým výbojem.  
Pokud se tak stane, je nutné resetovat produkt k obnovení běžných funkcí dle přiložené-
ho návodu k použití.
V případě, že se obnovení nepodaří, použijte produkt v jiném prostředí.

            
                  Bezpečnostní rady
- Nikdy nepoužívejte tento produkt, pokud je nějak poničený.
- Vítr a krátký dosah vysílačky mohou vést ke ztrátě kontroly.
- Nelétejte s letadlem v oblasti vody a elektrického vedení.
- Během provozu buďte v pozoru, kdybyste se museli před letadlem schovat.
- Vždy vypínejte letadlo i vysílačku, pokud je nepoužíváte.
- Uschovejte návod k pozdějšímu použití.
- Před prvním použitím: čtěte s dětmi návod k použití.
- Používání a bezpečnost musí být jasně vysvětleny (nejlépe pomocí grafických obrázků).
- Létání s letadlem vyžaduje dovednosti a děti musí trénovat pod dohledem dospělého.
- Hračky složené dětmi: Zkontrolujte, zda jsou tyto hračky složeny podle instrukcí. Montáž 
by měla být prováděna pod dohledem dospělého.
- Ruce, vlasy a volné oblečení držte dál od vrtulí (rotorů).
- Neměňte nebo nijak neupravujte letadlo.
-  Pro bezpečné použití, musí být místnost, kde se létá dostatečně veliká. V místnosti 
nesmějí být žádné překážky (jako lampy, volné předměty, atd.).
- Tato hračka je určena pro používání v domácím prostředí (dům, zahrada).
- Pozor! Letadlo nesmí začít létat, pokud jsou v její blízkosti osoby, zvířata nebo nějaké 
objekty.
- Nevhazujte žádné objekty do vrtule.
- Pozor: nebezpečí zranění očí! Nelétejte v blízkosti obličeje, může dojít ke zranění.

Nahrávání fotek a videa z letadla může být  rušeno silný elektromagnetických výbojem. 
Pokud se tak stane, je nutné připojit letadlo, krok po kroku, k počítači. V případě, že se 
obnovení nepodaří, použijte produkt v jiném prostředí.

Požadavky baterie - Vysílačka
Napájení: 
Hodnota: DC 9V, 4.5 W
Baterie: 6 x 1.5 V 
„AA“/LR6/AM3  (nejsou součástí balení)

Požadavky baterie - Letadlo
Napájení: 
Hodnota: DC 3.7 V, 9 W
Baterie: 1 x 3.7 V LiPo dobíjecí baterie 
(součástí balení)
Kapacita: 200 mAh
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VĚK 10+

Letadlo Vysílačka USB kabel Návod k obsluzeVrtule Podvozek

Věková klasifikace  - není určeno pro děti do 8 let

VAROVÁNÍ:
NEBEZPEČÍ VDECHNUTÍ - malé části
Není vhodné pro děti do 3 let

VAROVÁNÍ:
Nedotýkejte se běžících vrtulí! Nehrajte 
si nad něčí hlavou! Je vyžadován dohled 
dospělého.



Identifikace částí

Instalace baterií a nabíjení

Vrtule

Letadlo

Vysílačka

Smyková kola

Podvozek

Kontrolka

Tlačítko pro 
fotografování

Tlačítko pro 
videonahrávání

Nahoru / Dolu

Kontrolka nabíjení

Vypínač

Vyrovnávání letu

Kryt baterií Kryt baterií

1. Povolte šroub a otevřete kryt baterií. 2. Vložte 6 AA baterií, dodržujte správ-
nou polaritu.

3. Vraťte zpět kryt baterií.

Poznámka: Pokud začne blikat (rychle) kontrolka napájení na vysílačce, vyměňte baterie. Pokud je slabá baterie, vyšle letadlo signál do vysílačky. Napájecí kontrolka na 
vysílačce začala blikat, dobijte letadlo.
Nabíjení letadla

1. Vysuňte kryt a vyndejte nabíjecí zástrčku 
z vysílačky nebo připojte USB kabel do USB 
zdířky.

2. Vypněte letadlo. Zasuňte nabíjecí kabel do 
nabíjecí zástrčky v helikoptéře.

3. Zapněte vysílačku. Nabíjecí proces se spustí auto-
maticky a rozsvítí se zelené nabíjecí kontrolky. Poté co 
kontrolky zhasne, vysuňte kabel, nabíjení je u konce.

Poznámka: 1. Helikoptéra může létat cca 4 – 5 minut po každém nabíjení trvajícím 40 – 50 minut.  
2. Před dobíjením baterie, počkejte 10 – 15 minut než hračka zchladne.

kontrolka baterie

Doprava / Doleva
Dopředu / Dozadu

Instalace baterií do vysílačky. (Ujistěte se že je vypínač vypnutý.)

Vypínač

Nabíjecí 
zástrčka
MicroSD 
karta

Nabíjecí zástrčka
Minimální pozice páčky

Vrtule



 Postup při párování/synchronizaci letadla a vysílačky
2,4 GHz technologie umožňuje mnoha letadlům létat bez rušení signálu. Spojení nebo párování musí být nastaveno mezi letadlem a vysílačkou. 
Někdy se párování provede automaticky. Pokud ne nebo se spojení přeruší proveďte pro synchronizaci následující kroky.
1. Ujistěte se, že plynová páčka je v poloze minima.
2. Zapněte letadlo a vysílačku. Červená LED kontrolka začne blikat.
3. Synchronizace/párování je zcela dokončeno, když přestane LED kontrolka blikat a rozsvítí se permanentně, jak na letadle, tak na vysílačce.

Hrací prostředí a počasí:
Venku: za slunečného dne s chladným vzduchem nebo lehkým vánkem. Nikdy nelétejte ve větrný den. Je doporučeno 
létat s letadlem nad měkkým povrchem, např. trávou. Nelétejte s letadlem pokud prší, sněží nebo v blízkosti elektrických 
kabelů
Vzlet
Vzlet pomocí odhodu

Létací instrukce
1. Nastavte vyrovnávání letu na střední pozici.
2. Nasměrujte letadlo proti směru větru a vyhoďte ho po horizontu. Ihned poté stiskněte plynovou páčku na plný výkon.

3. Pokud letadlo bezdůvodně zahýbá doleva, přepněte vyrovnávání letu doprava dokud letadlo neletí rovně. Podobně, když letadlo zahýbá doprava, 
přepněte vyrovnávání letu doleva.

4. Pro otočení letadla do protisměru hodinových ručiček stiskněte směrovou páčku doleva a pro otočení po směru hodinových ručiček stiskněte 
směrovou páčku doprava. Letadlo se otočí v závislosti na rozdílné rychlosti mezi levou a pravou vrtulí.
5. Pro zvýšení letové rychlosti stiskněte plynovou páčku nahoru a pro snížení letové rychlosti stiskněte plynovou páčku dolu.

6. Pro zastavení vrtulí a přistání letadla, stiskněte pomalu plynovou páčku dolu.
7. Pokud se letadlo trochu poničí, můžete ho opravit lepicí páskou.

letí doprava letí dolevaPřepněte vyrovnání letu v protisměru 
hodinových ručiček

Přepněte vyrovnání letu ve směru 
hodinových ručiček

Správně Špatně Špatně

Vítr Vítr Vítr

Plynová páčka

Udržování výšky

Směrová páčka Pohyb

Udržování výšky

vzlet 
nebo zrychlení
přistání nebo 
zpomalení

točení doleva

točení doprava

Létací tipy

a)  správná metoda vzletu: vyhoďte letadlo v horizontální 
poloze

b) pokud bylo letadlo vyhozeno nosem vzhůru, může letět nevypočitatel-
ně a náhle padat. Proto je doporučeno stisknout plynovou páčku dolu, 
aby letadlo letělo horizontálně.

Tipy: Vždy směřujte letadlo nosem směrem k větru.



Výměna vrtule
1. Vyndejte rozbitou nebo poničenou 
vrtuli, jak je ukázáno na obrázku.
2. Zkontrolujte směr vrtule předtím, 
než ji nahradíte novou.

1. Otevřete kryt. 1
2. Vložte MicroSD kartu (není součástí) zlatými kontakty nahoru. 2
3. Pro uvolnění karty z letadla ji jemně stlačte a poté ji vyjměte z otvoru. 3 a 4

Poznámka: Otvor pro paměťovou kartu:  MicroSD karta (není součástí), kapa-
cita až 32 GB.

Otevření uložených fotografií a videí
1. Ujistěte se, že je letadlo vypnuté. Pomocí 
USB kabelu připojte letadlo k počítači a zapně-
te ho. Objeví se vyskakovací okno. Najděte 
letadlo (jako USB připojení).

2. Pokud máte vloženou Micro SD kartu (není 
součástí), objeví se ve stejnou dobu i druhé 
vyskakovací okno.

Otevřete složku kamery a najděte místo, kde 
jsou obrázky uloženy. Zkopírujte obrázky 
a videa do svého počítače.

Vně Vně

levá strana 
k motoru

pravá strana 
k motoru

strana s drážkou

strana bez drážky

Fotografování / nahrávání videa

Přesun složek do počítače

Vkládání a vyjmutí MicroSD

Pro pořízení fotografie pomocí kamery na letadle stiskněte tlačítko pro fotografování. Při vyfocení, kontrolka statusu blikne. 
Pro začátek nahrávání videa stiskněte tlačítko pro nahrávání videa. Pro ukončení nahrávání ho stiskněte znovu. Během natáčení bude svítit 
kontrolka statusu.
Pokud je plná interní paměť, kontrolka začne blikat. Před dalším focením či nahráváním, odstraňte uložená data z interní paměti.

Řešení problémů
Problém Příčina Náprava

-Letadlo nereaguje. - Letadlo a/nebo vysílačka jsou vypnuty. 
- Slabé baterie v letadle.

- Zapněte vypínač.
- Dobijte baterie v letadle.

1. Nefotí a nenahrává video.
2. Kontrolka statusu stále bliká.

- Baterie v letadle jsou slabé. 
- Vestavěná paměť je plná.

- Dobijte baterii v letadle.
- Odstraňte nějaké fotografie/videa.

MicroSD karta
(není součástí)


