




Wrap the aileron servos with paper tape ( ), set the neutral position and insert into the prepared holes ( ). Fix the servo with a few CA drops.P H
Servo obalte papírovou páskou ( ), nastavte neutrální pozici serva a vložte do připravených děr ( ). Upevněte servo několika kapkami CA.P H







STŘEDNÍ CA / MEDIUM CA

ŘÍDKÉ CA / THIN CA
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DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ!

Tato důležitá upozornění jsou součástí každého stavebního návodu společnosti VA-MODELS, pokud
budete někdy v budoucnu model prodávat, prosím, poukažte při prodeji na tyto bezpečnostní informace.

Odpovědnost za bezpečný provoz řízeného modelu nese vždy pilot sám. Děti by měly sestavovat modely a
létat s nimi pouze pod dohledem dospělé osoby, instruktora, který zajistí správné sestavení a bezpečný 
provoz.

Používejte pouze díly, které jsou ve stavebnici společně s příslušenstvím, díly které doporučujeme. V 
případě změny komponent v řídicím a pohonném systému, záměny lepidel a materiálů nemůžeme zaručit 
bezpečný provoz modelu a nebude možné uznat případnou reklamaci.

Rádiem řízený model letadla bude bezpečně létat jedině, pokud bude kvalitně sestaven dle návodu. 
Chcete-li být opatrní a zabránit zranění, poškození majetku, je důležité dodržovat všechny pravidla pro 
stavbu, používat pouze kvalitních komponent, vyvarovat se zkratu a záměně polarity u akumulátorů. 

Upozornění: 
- Vrtule a další rotující části, které jsou hnány motorem, představují neustálé nebezpečí a představují 
možnost zranění! Před zapnutím motoru a roztočením vrtule se vždy ujistěte, že není nic v cestě před vrtulí!
Otáčející se vrtuli se nikdy nepokoušejte zastavit rukou ani jiným předmětem.
- Předletová kontrola modelu: Před každým startem modelu je nutné zkontrolovat dotažení vrtule, upevnění
motoru, serva a jejich propojení s kormidly, kondici modelu, stav baterií ve vysílači a v modelu.
- Oprávnění k provozu modelu: Létat s modelem smí pouze pilot v dobré kondici, který není pod vlivem 
alkoholu nebo drog.
- Bezpečnost provozu modelu: Máte-li v blízkém okolí jakékoliv další osoby, zajistěte, aby byly vždy v bezpe-
čné vzdálenosti do místa Vašeho konání. Zajistěte bezpečnou vzdálenost mezi modelem a všemi osobami, 
nacházející se poblíž. Nikdy nelétejte nad lidmi a neohrožujte je.
- Počasí pro létání: S rádiem řízenými modely je doporučeno létat pouze za příznivého počasí, při teplotě 
od 5°C do +35°C. Vyšší nebo nižší teploty mohou způsobit změny v chování pohonného akumulátoru, 
charakteristice materiálu, pevnosti lepených spojů a další nežádoucí efekty.
- Letový prostor: Nikdy nelétejte s modelem v blízkosti vedení vysokého napětí, obytných domů, veřejných 
cest, náměstí, dětských hřišť, parků, sportovišť, průmyslových oblastí,...
- Gumy a pryžové materiály časem ztrácí svou pevnost a pružnost, je tak nutné poutací gumy a díly z tohoto
materiálu čas do času měnit.
- Elektroinstalace: Před každým letem kontrolujte správnou funkčnost elektroinstalace, stav baterií. Po 
ukončení provozu modelu baterie nikdy neponechávejte připojeny k elektroinstalaci modelu.
- Skladování modelů: Modely skladujte vždy tak, aby nepřišly do styku s vodou, mrazem a byly vždy uloženy
tak, aby nemohlo dojít k deformaci, uhnutí, či jinému poškození modelu.

VAROVÁNÍ:
- Modely sestavujte vždy v dobře větraných prostorech.
- Lepidla, které budete používat, uchovávejte mimo dosah dětí. Vždy čtěte návod k použití
  a bezpečnostní pravidla použití zamezující vznik nebezpečí.
- Částí modelu jsou vyrobeny z materiálů, které obsahují povrchovou úpravu. Díly nevhazujte
do ohně, nekonzumujte.
- Modely obsahují drobné částí, které mohou být vdechnuty či spolknuty. Model uchovávejte
mimo dosah dětí
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