
Obsah balení

Opatření, varování & prohlášení

Pro děti 
od 10 let VarOVÁnÍ:

NEBEZPEČÍ ZADUŠENÍ - obsahuje malé 
součástky. Není vhodné pro děti mladších 
3 let.Věkové zařazení - není vhodné 

pro děti mladších 8 let.

 helikoptéra  dálkové 
ovládání

náhradní ocasní 
rotor / vrtule

papírový 
terč kanystr pomůcka pro 

výměnu vrtulí
návod 

k obsluze

Symbol popelnice s křížkem poukazuje na to, že baterie, dobíjecí baterie, hodinkové baterie, 
bateriové balíčky apod. nesmí být vyhozeny do domácího odpadu. Baterie škodí zdraví 
i životnímu prostředí. Prosím, pomozte ochránit životní prostředí před zdravotními riziky. 
Pokud se hračka nepoužívá, použijte prosím běžné domácí nástroje, abyste produkt otevřeli 
a vyjmuli s něj zabudovanou dobíjecí baterii anebo, pokud se jedná o hračku s vyměnitelnou 
baterii, odšroubujte kryt baterie a vyjměte ji z hračky. Likvidace baterie musí proběhnout 
v souladu s místními zákony o recyklaci baterií či likvidaci odpadu.

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
Když se zařízení nepoužívá, vyjměte z něj veškeré baterie a uložte je 
odděleně. Odneste veškerá elektrická zařízení do sběrného místa pro odpadní 
elektrická a elektronická zařízení ve vašem okolí. Ostatní součástky mohou být 
likvidovány s domácím odpadem.

Bezpečnostní opatření:
- Nabíječka pro dálkové ovládání byla vyrobena na míru pro dobíjecí LiPo baterii, která 

je používána v helikoptéře. Nepoužívejte ji pro nabíjení jakékoli jiné baterie, než-li je ta, 
která je použita v helikoptéře.

Péče & údržba:
- Vždy vyjměte baterii, pokud hračku nepoužíváte po delší dobu. (platí pouze pro dálkové 

ovládání)
- Pravidelně kontrolujte zástrčky, vlastní zařízení a další součástky, zda-li nejsou 

poškozené. V případě jakéhokoli poškození, nepoužívejte hračku s dálkovým ov-
ládáním, dokud není opravené.

- Očišťujte hračku jemně čistým hadříkem.
- Nevystavujte hračku přímému horku.
- Neponořujte hračku do vody, můžete tak poškodit elektrické součástky.
Zvláštní poznámky pro dospělé:
- Rodiče: Prosíme, přečtěte si pozorně návod k obsluze společně s vašimi dětmi, než 

hračku poprvé použijete.
- Provozujte hračku pouze uvnitř pokojů a pod dohledem dospělého.
- Složení hračky by mělo být provedeno pod dohledem dospělého (výměna baterií/ 

náhradních součástek, naklánění apod.).
- Vložení či výměnu baterií doporučujeme pod vedením dospělého.
Varování ohledně baterie:
- Nedobíjecí baterie se nedají dobít.
- Dobíjecí baterie se mají vyjmout než jsou dobíjeny. (platí pouze pro dálkové ovládání)
- Dobíjecí baterie se mají dobíjet pouze pod dohledem dospělého.
- Nesmí se míchat různé typy baterií a nesmějí se míchat nové a použité baterie. 
 (platí pouze pro dálkové ovládání)
- Doporučujeme používat pouze stejné baterie anebo typově shodný ekvivalent.
- Baterie se musí vložit s vhodnou polaritou.
- Vybité baterie se musí z hračky vyjmout. (platí pouze pro dálkové ovládání)
- Svorka napájecího napětí nesmí být zkratována.
- Nemíchejte staré a nové baterie. (Platí pouze pro dálkové ovládání)
- Nemíchejte alkalické baterie, standartní (zinko-uhlíkové) a dobíjecí (Nikl-kadmiové)  

baterie. (Platí pouze pro dálkové ovládání)

Helikoptéra je vybavena dobíjecí LiPo baterií, prosím věnujte pozornost následující
varováním pro bezpečné užívání:
- Nevystavujte baterii ohni či velkému teplu.
- Nepoužívejte baterii v blízkosti zdroje velkého tepla jako je topení, topič či oheň.
- Neházejte baterii na tvrdé povrchy.
- Neponořujte baterii do vody a udržujte ji v chladném a suchém prostředí.
- Při dobíjení používejte pouze tu nabíječku, která je specificky určená pro tento účel.
- Nevybíjejte baterii příliš.
- Nepřipojujte baterii k elektrické zásuvce.
- Dobíjejte baterii každých 6 měsíců.
- Nepřenášejte a neukládejte baterii společně s kovovými předměty jako jsou náhrdelníky, 

sponky do vlasů apod.
- Prosíme, recyklujte použité baterie s izolační páskou anebo je vložte to jednotlivých 

plastových pytlíků.
- Pokud se hračka nepoužívá, použijte běžné domácí nástroje, abyste hračku otevřeli, 

následně vyjměte baterie a odneste ji do jakéhokoli sběrného místa na baterie.
Požadavky na baterie pro dálkové ovládání:
  Napájení:
  Označení baterií: DC 9 V, 4 W 
  Baterie: 6 x 1,5 V AA/LR6/AM3 (nejsou součástí balení)

____
- - - -

Výroky FCC
Toto zařízení je v souladu s 15. částí pravidel FCC. Činnost je podmětem 
následujících dvou podmínek:
1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
2) Toto zařízení musí přijmout veškeré rušení, které přijme, včetně rušení, 
které mohou způsobit nepožadovanou činnost.
POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity 
digitálního zařízení typu Class B, dle 15. části pravidel FCC. Tyto limity jsou 
navrženy, aby poskytly rozumnou ochranu proti škodlívému rušení v obyt-
ných zařízeních.
Avšak není žádná záruka, že rušení v konkrétním zařízení nevznikne. 
Pokud toto vybavení způsobí škodlivé rušení rozhlasovému či televiznímu 
přijímači, což může být zjištěno vypnutím a zapnutím vybavení, uživatel byl 
měl udělat následující:
- Přeorientovat či přemístit přijímací anténu.
- Zvýšit odstup mezi vybavením a přijímačem.
- Připojit vybavení do zásuvky napojenou na jiný okruh, než na který je 
připojen přijímač.
- Konzultujte prodejce či zkušeného rozhlasového/televizního technika pro 
pomoc.
Pozor: Změny či modifikace na tomto zařízení, které nejsou doslovně 
schváleny stranou odpovědnou za dodržování mohou zrušit oprávnění uži-
vatele toto vybavení provozovat.

Tip!   Rady pro bezpečnost
- Nikdy produkt nerozebírejte a neupravujte jej. Tohle by mohlo produkt poškodit.
- Pilotování helikoptéry vyžaduje specifické dovednosti a měly by být učeny pod přímým dohledem 

zkušeného dospělého.
- Nikdy neprovozujte tento produkt, pokud má poškozené součástky.
- Tento produkt je navržen pouze pro provoz uvnitř uzavřených prostor. Vítr a krátký rozsah přeno-

su mohou vést ke ztrátě kontroly.
- Pozor! Nelétejte s helikoptérou v blízkosti lidí a zvířat.
- Nelétejte s helikoptérou v okolí vody a elektrického vedení.
- Pro bezpečné užívání musí být místnost, kde je hračka používána, dostatečně velká. V pokoji 

nesmějí být žádné překážky (jako jsou lampy, volné objekty apod.).
- Tato hračka je vhodná pouze pro užívání v domácí oblasti (dům a zahrada).
- Mějte helikoptéru neustále v dohledu a předcházejte tomu, aby přistála anebo narazila v blízkosti 

vaši hlavy, vašeho těla či na jiných lidech.
- Stůjte při používání, abyste mohli rychle uhnout helikoptéře, bude-li to potřeba.
- Vždy helikoptéru i dálkové ovládání vypněte, pokud je nepoužíváte.
- Varování! Nedotýkejte se běžících vrtulí (rotorů). Držte zpátky své ruce, vlasy a volné oblečení 

od pohyblivých součástí, abyste předešli úrazům.
- Nikdy nedržte a nevhazujte jakékoli předměty do běžících vrtulí (rotorů).
- Pozor! Risk poranění zraku! Dodržujte bezpečný odstup nejméně 1 metru.
- Uchovejte tento návod k obsluze pro pozdější odkaz.
Poznámky:
- Normální funkce produktu může být nerušena silným elektro-magnetickým rušením. Stane-li se 

to, prostě resetujte (obnovte) produkt, pro obnovení normální činnosti dle návodu k obsluze. 
V případě, že se funkce neobnoví, prosím používejte produkt v jiné lokaci.

- Doporučuje použít v této hračce nové alkalické baterie, abyste dosáhli nejlepšího a maximál-
ními výkonu.

- Tato hračka musí být používána pouze s doporučenou nabíječkou.

Požadavky na baterie pro dálkové ovládání:
  Napájení:
  Označení baterií: DC 3,7 V, 8 W 
  Baterie: Li-Po dobíjecí bateriový balíček (součást balení)
  Kapacita: 200 mAh

____
- - - -

Všechna práva vyhrazena

ConQuest Entertainment a. s.
Hloubětínská 11, Praha 9, 198 00
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Označení součástek

Instalace baterie & nabíjení

Varování: Nahrádní 
ocasní vrtuli může 
vyměnit pouze dospělý.

Helikoptéra

Dálkové ovládání
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minimální pozice rychlostní páčky

přihrádka pro baterie

Instalace baterie do dálkového ovládání (*Ujistěte se, že je vypináč na pozici “OFF.)

Poznámka: Pokud začne na dálkovém ovládání blikat indikátor napájení, vyměňte baterie.

Poznámka:  1. Helikoptéra může být provozu hruba 4 - 5 minut za každých 30 - 45 minut nabíjení.
 2. Před nabíjením baterie, vyčkejte 10 - 15 minut, než vychladne.

Nabíjení helikoptéry

1. Otevřete přihrádku pro baterie uvolněním šroubku 
(popis obrázku - přihrádka pro baterie).

1. Vytáhněte krytku a vyjměte nabíjecí zástrčku 
z dálkového ovládání.

2. Vložte 6 AA baterií do přihrádky pro baterie se 
správnou polaritou.

2. Vypněte helikoptéru. Zasuňte nabíjecí zástrčku 
do nabíjecí zásuvky helikoptéry.

3. Zavřete přihrádku pro baterie (popis obrázku - 
přihrádka pro baterie).

3. Zapněte dálkové ovládání. Proces nabíjení začne 
automaticky a rozsvítí se zelený indikátor nabíjení. 
Odpojte nabíjecí zástrčku jakmile se indikátor nabí-

jení vypne, nabíjení je dokončeno.



Létání vaší helikoptéry

Naplnění vody do vodní nádrže helikoptéry 

Tip!   Rady pro pilotování
- Nesnažte se při ovládání páček na dálkovém ovládání, zatlačit tyto 
páčky ihned do jakékoli extrémní pozice. Spíše než ovládání na způsob 
ovládání počítačových her, ovládejte páčky tak, jako byste řídili kolo.

- Pro začínajícího pilota (po dokončení procesu naklánění) doporučuje, 
aby se soustředil výhradně na to, aby se jako první naučil používat 
páčku ovládající rychlost. V případě, že se helikoptéra otočí sama 
od sebe, není zapotřebí udržovat ji v rovině. Při prvním letu je důležité, 
naučit se se udržet helikoptéru v konstantní nadmořské výšce okolo 
1 metru (ve výšce 1 metru nad zemí) za velmi jemného ovládání plynové 
páčky. Jakmile pilot tuto část dokonale zvládá, může se začít učit převzít 
ovládání i se směrovou páčkou.

Tip!   Rady pro provozování
- Pokud je helikoptéra nabouraná, 
vypněte helikoptéru a dálkové ovládání. 
Prozkoumejte helikoptéru, abyste se ujistili, 
že nemá žádné poškození, než ji opět 
zapnete.

- Neprovozujte helikoptéru pod přímým 
jasným světlem, ovlivní to kontrolní systém 
vaši helikoptéry.

- Nezakrývejte IR diody vašeho dálkového 
ovládání, jinak budete blokovat IR signál.

- Nelepte na helikoptéru žádné nálepky 
apod., ovlivnili byste tak příjem IR signálu.

- Nastavte na dálkovém ovládání stejné pásmo jako na helikoptéře. Ujistěte se, že je dálkové ovládání vypnuté.
- Zapněte helikoptéru, rozsvítí se LED dioda napájení.
- Umístěte helikoptéru na zem s ocasní částí směrem k vám a nosem mířícím pryč.
- Ujistěte se, že je rychlostní páčka na minimální pozici, pak zapněte dálkové ovládání

1. Letové prostředí
Vyberte si místo letu, které odpovídá následujícím podmínkám:
1. Uzavřený vnitřní prostor s klidným větrem. Dávejte pozor na případnou větrnou cirkulaci od klimatizace.
2. Varování: Na dráze letu nesmí být žádné nebezpečné objekty (elektrický ventilátor, klimatizace, stojící lampa apod.) 

2. Naklánění helikoptéry
- Jemně posuňte rychlostní páčku směrem vzhůru, abyste zvedli svoji helikoptéru do výšky 0,5 či 1 metru.

- Jakmile se helikoptéra otáčí 
(obr. 1) anebo letí dle směru hodi-
nových ručiček (obr. 2), zmačkněte 
opakovaně levou stranu vyboču-
jícího tlačítka náklonu (“L”), dokud 
helikoptéra nepoletí rovně (obr. 3)

- Pokud se helikoptéra otáčí 
(obr. 4) anebo letí proti smě-
ru hodinových ručiček (obr. 5), 
zmáčkněte opakovaně pravou 
stranu vybočujícího tlačítka nák-
lonu (“R”), dokud helikoptéra 
nepoletí rovně (obr. 6).

obr. 1 obr. 4

obr. 2

Voda

obr. 5obr. 3 obr. C

Otáčení dle směru hodinových ručiček Otáčení proti směru hodinových ručiček

Létá ve směru hodinových ručiček Létá proti směru hodinových ručiček

Umístěte kanystr do vody a opakovaně jej zmáčkněte 
dokud není kanystr plný.

Odejměte krytku vodní nádrže na helikoptéře Zmačkněte kanystr, abyste naplnili vodu do vodní 
nádrže.

VAROVÁNÍ: NEMIŘTE A NESTŘÍLEJTE VODU NA JAKÁKOLI ELEKTRICKÁ ČI ELEKTRONICKÁ ZÁŘÍZENÍ OKOLO LETOVÝCH DRAH!



3. Ovládání letu:
VZLéTNOUT VZHůRU A DOLů:
Když helikoptéra letí ve stále rovině, pomalu tlačte rychlostní 
páčku směrem vzhůru, aby helikoptéra letěla výše a stiskněte 
páčku směrem dolů, aby helikoptéra letěla níže. Pro plynulý 
let jsou zapotřebí pouze malé posuny v pozici páčky.

LET VPŘED A VZAD:
Udržujte helikoptéru v určité výšce. Tlačte směrovou páčku 
směrem nahoru, aby helikoptéra letěla vpřed. Stiskněte ji 
směrem dolu, aby helikoptéra letěla vzad.

MAgIC BOARD:
Magic board se zvláštním povrchem, který zobrazuje skóre, 
poté co jste na terč vystříkli vodu.

ZATÁČEJTE VLEVO A VPRAVO:
Udržujte helikoptéru v určité výšce. Tlačte směrovou páčku 
nalevo, aby se helikoptéra otáčela proti směru hodinových 
ručiček a tlačte směrovou páčku doprava, aby se otáčela 
ve směru hodinových ručiček.

STŘÍLENÍ:
Leťte s helikoptérou směrem k terči. Stabilizujte helikoptéru. 
Stiskněte jedno ze střílecích tlačítek pro střílení. Stiskněte 
a držte střílecí tlačítko pro nepřetržité střílení.

vzlétnou vzhůru

klesat

vpřed vzad

4. Postupy odstartování (po zvládnutí postupu náklonu)
- Umístěte helikoptéru na hladký povrch. Nerovnoměrný 
povrh ovlivní start.
- Pomalu zvyšte rychlost.
- Nedívejte se na dálkové ovládání, ale soustřeďte se 
na helikoptéru.
- Jakmile helikoptéra opustí zemi, zmírněte trochu rychlost. 
(V nejhorším případě se helikoptéra vrátí zpět na zem, 
avšak to je lepší než když nabourá 
do stropu.)
- Velmi jemně přidávejte rychlost 
pokud helikoptéra klesá.
- Velmi jemně ubírejte rychlost pokud 
se helikoptéra zvedá.
- Pro zatáčení dávejte krátké a malé 
pohyby směrovou páčkou (většina 
začátečníků řízení snadno přežene.)

GYRO SMĚROVÝ STABILIZÁTOR 

Odstraňování problémů

5. Světlomet helikoptéry
Světlomet se rozsvítí automaticky, když helikoptéra střílí. Světla opět zhasne po střílení.

Příznaky Příčina Řešení

Helikoptéra neodpovídá.

- Helikoptéra a/ nebo dálkové ovládání jsou vypnuté 

(“OFF”).

- Baterie helikoptéry je vybitá. 

- Na dálkovém ovládání není vybrané správné pásmo.

- Nastavte vypínač na polohu “ON”.

- Nabijte baterii helikoptéry. 

- Resetujte správné pásmo. 

Během letu se náhle zastaví a spadne dolu. - Baterie helikoptéry je vybitá. - Nabijte baterii helikoptéry.

Ztráta kontroly.

- Jiné infračervené zařízení využívá stejné frekvenční 

pásmo. 

- Vliv silného světla.

- Vyhýbejte se jim pokud možno anebo vyberte jiné 

místo pro provozování helikoptéry 

- Změňte jiné prostředí, abyste se vyhnuli přímému 

světlu.


