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Série 4 kanálových modelů vrtulníku s digitálně proporcionálním ovládáním rádiově řízených

UPOZORNĚNÍ
• Je nutné, aby proces přenosu signálu mezi vysílačem a vrtulníkem při aktivaci, byl vždy 
   prováděn samostatně pouze u jednoho vrtulníku.
• Nelze současně aktivovat více vrtulníků, vždy je nutné počkat na ukončení procesu  
  přenosu signálu a teprve poté zahájit další aktivaci.
• Pokud po ukončeném procesu přenosu signálu vrtulník nereaguje na ovládací povely,  
  odpojte baterii od vrtulníku, vypněte vysílač a celý proces aktivace opakujte znovu.

• Připojte konektor baterie do zásuvky na levé straně vrtulníku, na vrtulníku se rozbliká  
   kontrolka. Umístěte vrtulník na rovný povrch.
• Na vysílači stáhněte páku ovládání plynu na minimum a poté přepněte přepínač ON / OFF 
  do polohy „ON“. Aktivaci vysílače zahájíte tak, že pomalu začnete posunovat páku 
  ovládání plynu na maximum. Poté ovládací páku stáhněte na minimum. Vysílač bude 
  aktivován, ozve se pípnutí a světelný indikátor na vysílači bude blikat. Za 10 sekund bude 
  proces přenosu signálu ukončen a světelný indikátor bude trvale svítit.
• Následně můžete provést zkoušku ovládání vrtulníku a vzlétnout.

POZNAMKAK BATERIÍM
Tento výrobek je vybaven Li-pol baterií, věnujte prosím pozornost následujícím 
 bezpečnostním pokynům:
• Li-pol baterie představují vyšší provozní rizika ve srovnání s jinými bateriemi, je nezbytné,  
  abyste dodržovali předepsané pokyny k použití. Výrobce ani prodejce nepřebírají žádnou  
  odpovědnost za případné škody vzniklé nesprávným používáním.
• Pro nabíjení používejte pouze originální nabíječku dodanou spolu s výrobkem. Při  
  nesprávném nabíjení by mohlo dojít k požáru a výbuchu baterie.
• Baterie neupravujte, nerozebírejte, nepropichujte, nezkratujte.
• Nabíjení baterie provádějte pod stálým dohledem, mimo dosah hořlavých materiálů a dětí. 
  Pokud se během nabíjenívýrazně zvýšíteplota baterie, zastavte proces nabíjení.
  V opačném případě může dojít k deformaci, explozi baterie, nebo ke vzniku požáru.
• Použité baterie nevyhazujte do běžného odpadu. 
  Odevzdejte je v příslušných sběrnách. 
• Po ukončení létání bude baterie zahřátá, před  
  dalším nabíjením, počkejte cca 30 minut než 
  vychladne.

Upozornění: pokud použijete nesprávný 
typ baterie, hrozí nebezpečí výbuchu.  
Použité baterie nevyhazujte do běžného 
domácího odpadu, odevzdejte je v  
příslušných sběrnách.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Po ukončení letu odpojte konektor baterie od vrtulníku. Pokud vrtulník nebudete delší dobu 
používat, vyjměte baterie z vysílače.

Doporučený věk 
14 let a výše.

Rádiem řízené

POZOR: Výrobek obsahuje malé 
součástky. Skladujte jej z dosahu 
malých dětí, které by se jimi mohli 
při vdechnutí zadusit.

POZOR: Likvidace elektroodpadu 
se řídí směrnicemi o recyklaci. V 
žádném případě nepatří mezi běžný 
směsný domovní odpad.

A JE TO, spol. s r.o., K Červenému dvoru 24, 130 00, PRAHA 3 
www.e-darky.eu

F28 dvourotorový model s gyroskopem, proporcionálním ovládáním, dvoukanálovým auto propojením 
F29 dvourotorový model s paměťovým gyroskopem, protisměrným otáčením listů rotoru, kamerouo, ovládáním 2.4GHz
F39 dvourotorový model s paměťovým gyroskopem, protisměrným otáčením listů rotoru, kamerouo, ovládáním 2.4GHz 
F45 jednorotorový model s paměťovým gyroskopem, protisměrným otáčením listů rotoru, kamerouo, ovládáním 2.4GHz
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Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím 
pozorně tento návod a uschovejte si jej pro budoucí použití.

Délka trupu: 700 mm

Výška: 200mm

Převod: 14:1

Hmotnost: 425g

Baterie: Li-Pol 7,4V1500mAh

Délka trupu: 700 mm

Průměr hlavního rotoru: 540mm

Motor: řady 370

Doba nabíjení: cca 2,5 hodiny

• Jednorotorový vrtulník s vestavěným gyroskopem a negativní rotací rotorů, ke zvýšení stability 
  při ovládání. Tento vrtulník je nejlepší volbou pro začátečníky.
• Hliníková konstrukce trupu a inovativní vzhled vrtulníku.
• S použitím technologie 2.4GHz s automatickým sladěním, může více uživatelů ovládat několik 
  vrtulníků současně bez vzájemného rušení signálu.
• Digitální vysílač s LCD displejem a možností nastavení. Úpravou parametrů, může uživatel  
  libovolně  regulovat pohyb vrtulníku doleva / doprava, rychlost otáčení vlevo / vpravo, let  
  bokem a rychlost  pohybu  vpřed / vzad.
• Pohyb vrtulníku vpřed / vzad a do stran je ovládán deskou cykliky. Vrtulník má dostatečný  
  výkon i pro venkovní létání.
•Vrtulník je vybaven pákovými servy. F45 / F645 má výborné letové vlastnosti, velice snadné  
  ovládání a rychlé reakce.

• Tento výrobek není hračka a není vhodný pro uživatele mladší 14 let.
• Než začnete výrobek používat, přečtěte si prosím pozorně tento návod a postupujte podle 
   předepsaných pokynů.
• Uživatelé jsou plně odpovědni za provoz vrtulníku. Výrobce ani prodejce nejsou odpovědni za  
   žádné přímé ani nepřímé škody, způsobené nesprávným a neopatrným provozováním tohoto  
   výrobku.
• Výrobek obsahuje malé části, prosím udržujte vrtulník mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí  
   spolknutí malých částí s následným zadávení a smrtí.
• Vrtulník ani baterie nevystavujte vysokým teplotám.
• Při létání s vrtulníkem, udržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních osob nebo zvířat, aby  
  nedošlo ke zranění v důsledku kolize.
• Vrtulník nerozebírejte a neupravujte, mohlo by to vést k jeho poruše a následné havárii.
• Při létání udržujte vrtulník stále ve Vašem zorném poli.
• Uživatelé mladší 14 let by měli používat tento výrobek pouze pod dohledem dospělé osoby.
• Používejte baterie stejného typu, nemíchejte různé typy baterií.
• Při vkládáníbateriídbejte na dodržení jejich správné polarity. 
• Nenabíjejte baterie, které nejsou k tomu určeny. Do vysílače použijte 4x AA tužkové baterie.
• Nemíchejte staré a nové baterie.

Pokud dojde k poklesu napětí baterií ve vysílači, bude na displeji zobrazena blikající ikona 
baterie a ozve se zvukový signál. Tato signalizace upozorní uživatele na nutnost výměny baterií 
za nové.

Pro nabíjení baterie ve vrtulníku, používejte pouze originální nabíječku, která Vám byla dodána 
spolu s vrtulníkem.

Postup nabíjení baterie ve vrtulníku:
• Vypněte vrtulník.
• Odpojte konektor baterie od vrtulníku. Připojte nabíjecí konektor baterie k nabíječce a  
  nabíječku připojte k el. síti.
• Průběh nabíjení baterie je signalizován LED diodou na nabíječce. 
  Pokud se baterie nabíjí, LED dioda svítí červeně. Jakmile je baterie plně nabitá, změní se  
  červené světlo na zelené.
• Plné nabití baterie trvá asi 3 hodiny.

Upozornění:
• Nabíjení baterie provádějte pod stálým dohledem, mimo dosah hořlavých materiálů a dětí.
• Pokud se během nabíjení výrazně zvýší teplota baterie, zastavte proces nabíjení.
  V opačném případě může dojít k deformaci, explozi baterie, nebo ke vzniku požáru. 
• Neponechávejte baterii ve vrtulníku ve vybitém stavu, mohlo by dojít k jejímu poškození.
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Vrtulník

Ovladač (vysílač)

List hlavního rotoru

1
1

2

1

1

1

Nabíječka

Manuál

Zadní ocasní vrtulka

• Vysílač používá technologii 2.4GHz s automatickým sladěním, která umožňuje více uživatelů 
   ovládat několik vrtulníků současně, bez vzájemného rušení signálu.
• Vysílač umožňuje plné ovládání a nastavení vrtulníku. Ovládaní pohybu nahoru, dolů,  
   dopředu, dozadu, doleva, doprava a otáčení doleva, doprava.
• Ovládání plynu lze nastavit dle požadavku uživatele. Velmi snadno lze přepínat mezi módem  
  1 (plyn vpravo) a módem 2 (plyn vlevo).

1

2

3

Levá páka

Pravá páka

Trim A

Mód 2: nahoru/dolů, klonění doleva / doprava.  
Mód 4: nahoru/dolů, zatáčení doleva / doprava. 
Mód 1: dopředu/dozadu, zatáčení doleva / doprava. 
Mód 3: dopředu/dozadu, klonění doleva / doprava.

Mód 1: nahoru/dolů, klonění doleva / doprava.  
Mód 3: nahoru/dolů, zatáčení doleva / doprava.  
Mód 2: dopředu/dozadu, zatáčení doleva / doprava.  
Mód 4: dopředu/dozadu, kloněnídoleva / doprava.

V módu 2 a 4 je trim na nulové hodnotě.
V módu 1 a 3 slouží k ladění pohybu dopředu / dozadu.

Ikona (RUDD) přestane blikat a nyní můžete otáčením tlačítka (MENU / OK) ve směru  
hodinových ručiček zvýšit nastavení hodnoty této funkce, nebo otáčením proti směru  
hodinových ručiček snížit hodnotu nastavované funkce. Stisknutím tlačítka (EXIT / LIGHT) 
ukončíte nastavení.  
Čím větší bude hodnota nastavované funkce, tím rychlejší bude reakce vrtulníku a větší  
rychlost otáčení (doleva / doprava) a naopak.

  K dispozici jsou čtyři letové režimy: (Stick Mod 1) obr.3, (Stick Mod 2 ) obr.4 (Stick Mod 3)  
  obr.5 a (Stick Mod 4) obr.6.
• Po vstupu do menu nastavení otáčejte tlačítkem (MENU / OK) tak dlouho, až bude na displeji  
  blikat ikona (STICK MOD). Poté stiskněte tlačítko (MENU / OK) pro možnost nastavení módu. 
  Ikona (STICK MOD) přestane blikat a nyní můžete otáčením tlačítka (MENU/OK) ve směru 
  hodinových ručiček, nebo otáčením proti směru hodinových ručiček měnit nastavení módu.  
  Poté stiskněte tlačítko (MENU / OK) pro uložení nastavení. Stisknutím tlačítka (EXIT / LIGHT) 
  ukončíte nastavení.
• Pokud jste na vysílači nastavily levou páku pro ovládání plynu, bude se na displeji při  
  nastavování módu zobrazovat číslice 2 a 4 (mód 2 a mód 4). Otáčením tlačítka (MENU / OK) 
  provedete výběr požadovaného módu a následným stisknutím tlačítka (MENU / OK) volbu 
  potvrdíte. Stisknutím tlačítka (EXIT / LIGHT) ukončíte nastavení. 
• Pokud jste na vysílači nastavily pravou páku pro ovládání plynu, bude se na displeji při  
  nastavování módu zobrazovat číslice 1 a 3 (mód 1 a mód 3). Postup nastavení je stejný jako
  u módu 2 a 4.

Po vstupu do menu nastavení otáčejte tlačítkem (MENU / OK) tak dlouho, až bude na displeji  
blikat ikona (RESET). Poté stiskněte tlačítko (MENU / OK) pro možnost nastavení. Ikona  
(RESET) přestane blikat a na displeji se objeví dvě možnosti (YES) a (NO). Pokud chcete  
nastavení vysílače vrátit na původní hodnoty tak, jak byl dodán výrobcem, zvolte možnost 
(YES) a potvrďte stisknutím tlačítka (MENU / OK). V opačném případě zvolte možnost (NO).
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Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


