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Quadrocopter s kamerou a GPS 350 QX AP            
Obj. č.: 109 56 49 
 

 
 
Upozorn ění 
Všechny pokyny, záruční list a další příslušné dokumenty mohou být společností Horizon Hobby, Inc. kdykoliv 
změněny. Aktuální dokumentaci týkající se výrobku si můžete stáhnout na adrese www.horizonhobby.com pod 
záložkou „Support“.  
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Speciální pokyny 

V celé příručce používáme následující pojmy, které Vás upozorňují na zvýšené nebezpečí při používání  
tohoto výrobku: 
Upozorn ění:  Pokud nebudete tyto pokyny provádět správně, může dojít k hmotným škodám a hrozí malé  

nebo žádné nebezpečí zranění. 
Pozor :  Pokud nebudete tyto pokyny provádět správně, pravděpodobně dojde k hmotným škodám a hrozí 

nebezpečí těžkého zranění. 
Varování :  Pokud nebudete tyto pokyny provádět správně, pravděpodobně dojde k hmotným škodám, 

kolatelárním škodám a těžkým zraněním nebo s vysokou pravděpodobností dojde k povrchovému 
zranění. 

 Varování : Přečtěte si celý návod k obsluze, abyste se ještě před použitím výrobku seznámili se způsobem 
jeho fungování. Jestliže výrobek nepoužíváte správným způsobem, může to vést k poškození výrobku nebo 
osobního vlastnictví nebo také těžká zranění. 
 
Jedná se o velmoi kvalitní výrobek pro amatérské létání s modely. Uživatel ho musí používat obezřetně a být při 
tom v dobrém duševním stavu. Používání modelu vyžaduje určité základní znalosti mechaniky. Jestliže tento 
výrobek není používán bezpečným a odpovědným způsobem, může to vést ke zranění nebo poškození výrobku 
nebo jiných hmotných statků. Tento výrobek není vhodný pro používání dětmi bez přímého dohledu dospělých. 
Bez svolení společnosti Horizon Hobby, Inc. se nepokoušejte výrobek rozebírat, nepokoušejte se ho používat 
společně s nekompatibilními součástmi nebo ho jakýmkoliv způsobem rozšiřovat. Tento návod k obsluze obsahuje 
pokyny týkající se bezpečnosti, provozu a údržby. Je bezpodmínečně nutné, abyste si před sestavením, uvedením 
do provozu nebo použitím přečetli všechny pokyny a varování uvedené v tomto návodu a abyste je respektovali, 
aby model mohl být používán v souladu s určením a aby nedošlo k poškození nebo těžkým zraněním. 
 
Není vhodné pro d ěti do 14 let. Nejedná se o hra čku. 
 
Další bezpe čnostní opat ření a varování 

• Vždy udržujte bezpečnou vzdálenost ve všech směrech od Vašeho modelu, aby nedošlo ke srážkám nebo 
zraněním. Tento model je řízen rádiovým signálem, který podléhá interferencím s množstvím zdrojů 
nacházejících se mimo svůj dosah. Tyto interference mohou způsobit okamžitý výpadek kontroly nad 
modelem. Model proto provozujte vždy pouze na volném prostranství, kde nejsou vozidla, provoz a lidé. 

• Vždy pečlivě dodržujte pokyny a varování platná pro model a veškerá pomocná zařízení (nabíječky, 
akumulátorové bloky apod.). 

• Veškeré chemikálie, drobné části a elektrosoučástky vždy ukládejte mimo dosah dětí. 
• Přístroje, které k tomuto účelu nejsou speciálně určeny a chráněny, nikdy nevystavujte působení vody.  

Vlhkost může poškodit elektroniku. 
• Žádnou část modelu nevkládejte do úst, mohlo by to vést k těžkému zranění, nebo dokonce k úmrtí. 
• Model nikdy neprovozujte s téměř vybitými akumulátory ve vysílači. 
• Model mějte vždy na očích a pod kontrolou. 
• K motoru přistupujte opatrně, dejte pozor na pohyb rotoru. 
• Používejte vždy plně nabité akumulátory. 
• Když je model zapnutý, ponechte vysílač vždy zapnutý.  
• Předtím, než začnete model demontovat, vyjměte z něho akumulátory.  
• Pohyblivé části udržujte v čistotě. 
• Součásti udržujte suché. 
• Součásti nechte nejprve vychladnout, než se jich dotknete. 
• Po použití z modelu vyjměte akumulátory/baterie. 
• Model nikdy nepoužívejte, jestliže jsou kabely poškozené. 
• Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí.  

 Řídicí jednotky modelu Blade 350 QX nejsou kompatibilní s žádným jiným produktem.  
Do modelu Blade 350 QX se nesmějí vkládat žádné jiné řídicí jednotky. Použití produktů jiných výrobců 
vede k pádu modelu a může způsobit poškození majetku nebo zranění. 
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Varování p řed napodobeninami : Jestliže musíte vyměnit některé součásti, zakupte potřebné náhradní 
díly vždy v obchodě Horizon Hobby nebo u některého jím autorizovaného prodejce – pouze tak lze zajistit 
potřebnou kvalitu produktu. Společnost Horizon Hobby Inc. odmítá jakoukoliv odpovědnost, záruku nebo   

             podporu a nároky na kompatibilitu a servis, pokud jde o DSM nebo Spektrum, v souvislosti   
             s napodobeninami svých produktů. 
 
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro zakoupení kvadrokoptéry Blade 350 QX. Získali jste výrobek, s nímž si 
užijete spoustu zábavy. Quadrocopter Blade 350 QX Vám nabízí celou řadu funkcí, které závisí na použití GPS, 
tlakových čidel a magnetických senzorů a jedinečného systému SAFE Circle (Sensor Assisted Flight Envelope), 
díky němuž je létání s modelem tak jednoduché. Fixace polohy, řízení s předem nastavenou výškou a stabilní 
horizontální orientaci zajišťuje nejjednodušší možnou fyziku letu, a současně vynikající výkon modelu. 
Bezpečnostní paket zahrnuje bezpečnostní obvod SAFE Circle (imaginární ochranný plot kolem pilota), řízení 
směru letu vztažené k pilotovi (a nikoliv k létajícímu objektu) a automatický návrat na místo startu při stisknutí 
„panického/návratového“ tlačítka. Díky tomu se může kterýkoliv začátečník naučit, jak zdolávat normální překážky 
a rizika. Je to jednoduché a zábavné. Quadrocopter Blade 350 QX je vybavena LED kontrolkou, která indikuje 
zvolený režim létání, funkci GPS a případná chybová hlášení. Tyto kódy jsou popsané v návodu. Je důležité, 
abyste si přečetli tento návod k obsluze a pochopili všechny funkce a možnosti nastavení, abyste s Vaším 
modelem mohli létat vždy bezpečně a aby Vám přinášel spoustu radosti. 
 
Blade 350 QX – Specifikace 
Délka   465 mm 
Výška   138 mm 

Průměr hlavního rotoru   580 mm 
Letová hmotnost   680 g 

 

Komponenty       RTF    BNF 
Quadrocopter Airflame Blade 350 QX    včetně    včetně 
Motory 4x Brushless Outrunner, 1 100 Kv   integrované   integrované 
Řídicí jednotka / ESC 4x 10 A Brushless ESC   integrovaná   integrovaná 
Akumulátor 3S 11.1V 2 200 mAh 30C Li-Po   včetně    včetně 
Nabíječka 2-3S Li-Po Balancing DC Charger, 0,5–3 A  včetně    včetně 
Vysílač DSM2/DSMX compatible transmitter   včetně    je třeba 
Výrobek si můžete zaregistrovat on-line na adrese www.bladehelis.com. 
 
 

Rozsah dodávky   
• Quadrocopter Blade 350 QX 
• Držák kamery 
• Li-Pol akumulátor 3S 11.1V 2 200 mAh 
• Nabíječka 2-3S 12 V Li-Pol 
• DX5e DSMX 5-kanálový vysílač  
  (pouze ve verzi RTF) 
• 4 baterie typu AA (pouze ve verzi RTF) 
 
 
 
 
 
Varování týkající se akumulátoru 
Specifikace nabíječky E-flite 2-3S Li-Pol Balancer 

● Vstupní napětí a proud 10,5 V až 15,0 V 
● Nabíjí 2článkové a 3článkové akumulátory Li-Pol s minimální kapacitou 500 mAh 

Všechna varování a pokyny musí být přesně dodrženy. Nesprávné zacházení s akumulátory  
Li-Pol může vést ke vzniku požáru, zranění a hmotných škod. 
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• Tím, že manipulujete s akumulátory Li-Pol, které jsou součástí dodávky, nabíjíte je a používáte je, přebíráte  
na sebe všechna rizika spojená s lithiovými akumulátory. 

• Kdykoliv se akumulátor začne nadouvat nebo zvětšovat, okamžitě ho přestaňte používat. Pokud by k tomu 
došlo během nabíjení nebo vybíjení, ukončete nabíjení nebo vybíjení a akumulátor z nabíječky vyjměte. 
Jestliže budete akumulátor, který se nadul nebo zvětšil, dále používat, nabíjet nebo vybíjet, hrozí nebezpečí 
vzniku požáru. 

• Akumulátory skladujte vždy při pokojové teplotě a na suchém místě. 
• Během přepravy nebo přechodného skladování akumulátorů se musí rozmezí teplot pohybovat mezi 40 °F  

a 120 °F (cca 4,4 °C a 48,9 °C). Akumulátory ani model nesmí být skladovány ve vozidle a nesmí být 
vystaveny přímému slunečnímu záření. Při uskladnění v rozehřátém vozidle se může akumulátor poškodit 
nebo dokonce začít hořet. 

• Akumulátory nabíjejte vždy v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. 
• Před nabíjením akumulátor vždy zkontrolujte a nikdy nenabíjejte vadné nebo poškozené akumulátory.  
• Používejte výhradně nabíječku vhodnou speciálně pro nabíjení Li-Pol akumulátorů. Nabíjení nevhodnou 

nabíječkou může vést k vypuknutí požáru nebo ke vzniku hmotných škod. 
• Během nabíjení neustále kontrolujte teplotu akumulátorového bloku. 
• Po nabití akumulátor odpojte od nabíječky a nechte nabíječku vychladnout. 
• Li-Pol akumulátor nikdy nevybíjejte na méně než 3 V na článek. 
• Varovné pokyny nikdy nepřekrývejte lepicí páskou. 
• Akumulátory nenechávejte během nabíjení bez dozoru. 
• Nikdy nenabíjejte akumulátory mimo bezpečné limity. 
• Nabíjejte pouze akumulátory, které jsou natolik chladné, že je lze uchopit do ruky. 
• Nepokoušejte se nabíječku demontovat nebo pozměňovat. 
• Nikdy nenechte nezletilé, aby nabíjeli akumulátory. 
• Nikdy nenabíjejte akumulátory na extrémně chladných nebo horkých místech (doporučené rozmezí teplot  

je mezi 5 a 49 °C) nebo na místech vystavených přímému slunečnímu záření.  

Odpojení p ři nízkém nap ětí (LVC) 
Funkce odpojení při nízkém napětí chrání akumulátor před úplným vybitím během letu a aktivuje se v okamžiku, 
kdy akumulátor dosáhne hraniční hodnoty. Jakmile se akumulátor vybije až k hranici pro odpojení, začne LED 
kontrolka na kvadrokoptéře rychle blikat červeně, zeleně a modře a varuje Vás, že je čas jít na přistání. 
Neodkladně přistaňte, jakmile se tato LED kontrolka rozbliká, abyste zamezili úplnému vybití akumulátoru a jeho 
poškození. 
 
Když se aktivuje funkce odpojení při nízkém napětí, máte ještě asi 2 minuty času, než se akumulátor úplně vybije  
a Vy už nebudete moci plachtit. Opakované létání až do odpojení při nízkém napětí poškozuje akumulátor. 
 

Upozorn ění: Na poškození akumulátoru a na poškození způsobené zřícením modelu se nevztahuje záruka. 
Důležité : Po dokončení letu vždy odpojte akumulátor od modelu. Předtím, než akumulátor uskladníte, nabijte  
ho do poloviny kapacity. Během uskladnění akumulátoru se ujistěte, že napětí akumulátoru nekleslo pod 3 V  
na článek. Připojený akumulátor se vybíjí klidovým proudem. 
 
Nabíjení letového akumulátoru   
Nabíječka E-flite 2-3S Li-Pol Balancer – specifikace  

● Vstupní napětí a proud: 10,5 až 15,0 V 
● Nabíjí 2-článkové a 3-článkové Li-Pol akumulátory 

s minimální kapacitou 500 mAh 

Akupack E-flite 3S 11.1V 2 200 mAh Li-Pol 
Akupack E-flite 3S Li-Pol je vybaven konektorem  
pro bezpečné nabíjení pomocí nabíječky Balancer (je součástí sady RTF) 
 

Konektor musí být před nabíjením zapojen do správné zdířky v nabíječce. 
Přiložená nabíječka akumulátoru (EFLC3010) je dimenzovaná speciálně pro bezpečné nabíjení  
Li-Pol akumulátorů. 
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Nabíjení akumulátoru 

1. Akumulátor nabíjejte pouze za předpokladu, že je ochlazený a že není poškozený. Proveďte vizuální  
kontrolu z hlediska poškození. Akumulátor nesmí být nadutý, zprohýbaný, nalomený nebo tečkovaný. 

2. Nabíječku připojte ke vhodnému zdroji napětí, jako je 12voltová baterie nebo 12voltový DC síťový adaptér.   
3. Při zapojení se nabíječka během 3 sekund inicializuje, jako potvrzení se ozve pípnutí a začne blikat zelená 

LED kontrolka. 
4. Pomocí otočného regulátoru nastavte požadovaný nabíjecí proud odpovídající použitému akumulátoru. 

U akumulátoru 2 200 mAh je to 2,2 A. Po zahájení nabíjení už nabíjecí proud neměňte. 
5. Nastavte přepínač počtu článků na 3 články (nabíječka 3S Li-Pol) 
6. Nyní připojte akumulátor ke zdířce nabíječky se 4 piny. Stiskněte tlačítko „Start“. 
7. Během nabíjení a balancování článků může blikat zelená a červená LED kontrolka. Tím si prodloužíte  

životnost akumulátoru. 
8. Nabíječka zapípá a zelená LED kontrolka se rozsvítí natrvalo, jakmile je nabíjení akumulátoru dokončené. 

Pokud byste začali nabíjet úplně vybitý akumulátor, začne LED kontrolka blikat. Navíc nabíječka zapípá,  
čímž indikuje chybu. 

9. Po dokončení nabíjení vždy neodkladně odpojte nabíječku. 

Přebití akumulátoru může mít za následek vznik požáru. 
Pokud používáte akumulátor, který není součástí balení, respektujte pokyny pro jeho  
nabíjení vydané jeho výrobcem. 

Montáž kamery 
 
Důležité : Respektujte zákony a místní předpisy, než začnete zařízení používat  
k pořizování fotografií nebo nahrávání videa.  
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Nastavení vysíla če (BNF) 
 

 Jestliže používáte vysílač Futaba s modulem Spektrum DSM, musíte reverzovat (obrátit) kanál pro plyn  
a poté systém znovu propojte. Před propojením a naprogramováním systému FailSafe si přečtěte návod 
k obsluze modulu Spektrum. Před obrácením kanálu pro plyn si přečtěte návod k vysílači Futaba. 

 

Vysílač Model  Obrácení 
serva 

Nastav. p ři 
vyp. plynu 

Nastavení režimu  Poloha 
přepínače 

Vypnutý plyn  Návratová funkce  Přepínač 
Dual Rate 

Výška  Níže 

DX4e (nový) 
s třícestným 
přepínačem 

― ― ― ― Poloha 1 = 
Smart 

Trimování plynu 
dolů, dokud se 
motory nevypnou 

Stiskněte a podržte 
stisknuté tlačítko pro 
propojení/TRAINER 

Rate 100 % 70 % 

Poloha 2 = 
Stability 
Poloha 3 = 
Agility 

DX5e (nový) 
s třícestným 
přepínačem 

― ― ― ― Poloha 1 = 
Smart 

Trimování plynu 
dolů, dokud se 
motory nevypnou 

Stiskněte a podržte 
stisknuté tlačítko pro 
propojení/TRAINER 

Rate 100 % 70 % 

Poloha 2 = 
Stability 
Poloha 3 = 
Agility 

DX6i Acro THRO-N 
ELEV-N 
GEAR-R 
AILE-N 
RUDD-N 
FLAP-N 

ACT Nastavení cesty: Gear 
(0)↑100 %; 
F MODE (1) ↓40 % 
FLAPS: Norm ←↑100; 
LAND ↓100 
MIX 1: ACT; Gear → 
Gear ACT 
RATE D 0 %; U + 
100 % 
SW MIX TRIM INH 
SUB TRIM plyn ↑ 15‒
20 % 

GEAR 0; Mix 
0 = Smart 

Plyn vyp. FLAP 0 = vyp. 
FLAP 1 = návratová 
funkce 

ELEV-AIL 
D/R 

100 % 70 % 

GEAR 1; Mix 
0 = Stability 

GEAR 1; Mix 
1 = Agility 

DX7/7SE Acro FLAP-R  
(Kanál 6) 
Jiné-N 

― Nastavení cesty: GEAR 
(0)↑100 %; 
GEAR (1) ↓40 % 
MIX 1: FLAP → Gear 
OFF/ON 
RATE → ‒50 % 
0 % 
SW: MIX OFFSET: 0 

GEAR 0; Mix 
0 = Smart 

Stáhněte 
trimování plynu 
dolů, dokud se 
motory nevypnou 

FLAP 0 = vyp. 
FLAP 1 = návratová 
funkce 

ELEV-AIL 
D/R 

100 % 70 % 

GEAR 1; Mix 
0 = Stability 

GEAR 1; Mix 
1 = Agility 

DX7S Acro AUX1-R 
Jiné-N 

Nastavení: 
TRAINER 

Volba přepínače: 
Nastavte F MODE 
(F MODE:GEAR) 
FLAPS na AUX1 
Všechny ostatní INH 
MIX 1: GER > GER 
RATE: 0‒100 % 
OFFSET: 0 %; TRIM: 
INH; SW: Mix0 

F MODE 0 = 
Smart 

Stiskněte 
přepínač 
TRAINER 

FLAP 0 = vyp. 
FLAP 2 = návratová 
funkce 

ELEV-AIL 
D/R 

100 % 70 % 

F MODE 1 = 
Stabitily 

F MODE 1; 
HOLD 1 = 
Agility 

DX8 Letadlo AUX1-R 
Všechny 
ostatní-N 

Nastavení 
TRAINER 

Volba přepínače: F 
MODE na podvozku; 
Klapky na Aux 1 
všechny ostatní INH 

F MODE 0 = 
Smart 

Stiskněte 
přepínač 
TRAINER / 
tlačítko propojení 

Klapky poloha 0 = vyp. 
Klapky poloha 2 = 
návratová funkce 

ELEV-AIL 
D/R 

100 % 70 % 

F MODE 1 = 
Stabitily 
F MODE 1; 
HOLD 1 = 
Agility 

DX9/DX18 Letadlo AUX1 
Reverse 
Všechny 
ostatní 
normálně 

Nastavení 
na I 
(propojení) 

Přiřazení kanálu: NEXT 
K1-4 není zapotřebí 
K6: D 
K8-10 vyp. 
K5 FW: B 
K7: I 

B (0) = 
Smart 

Stiskněte I D (přistávací klapky) 
poloha 0 = vyp. 
D (přistávací klapky) 
poloha 2 = návratová 
funkce 

ELEV-AIL 
D/R 

100 % 70 % 

B (1) = 
Stability 
B (2) = 
Agility 

* Pro používání modelu Blade 350 QX se nedoporučují starší verze DX4e a DX5e s dvoucestným přepínačem. Zde jsou k dispozici pouze režimy Smart a Agility s GPS. 
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Přehled funkcí vysíla če (RTF) 

 
 

 
 

Propojení 
Jestliže jste si koupili model RTF, je Quadrocopter Blade 350 QX spárovaná s vysílačem už z výroby.  
Jestliže z nějakého důvodu musíte model propojit s vysílačem, postupujte podle návodu ke spárování BNF. 
 

Chcete-li model Blade 350 QX propojit s vybraným vysílačem DSM2/DSMX, postupujte  
podle následujícího návodu a také podle návodu k Vašemu dálkovému ovládání. 

 

Proces propojení 

1. Při vypnutém vysílači a modelu připojte akumulátor.  
2. Postavte model Blade 350 QX na rovnou plochu a 

model zapněte. Nechte model inicializovat. 
3. Počkejte, až začne blikat modrá LED kontrolka na 

zádi. Ta indikuje, že je Quadrocopter inicializovaná 
a že může být spárována. 

4. Ujistěte se, že je plyn úplně dole a trimování 
v neutrální poloze. 

5. Podržte ovládací páku v požadované poloze  
(viz obrázek) a stiskněte/táhněte tlačítko/přepínač 
pro propojení a potom zapněte vysílač. 

6. Podle LED kontrolek zkontrolujte, zda  
je Quadrocopter správně spárovaná.  
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Nepokoušejte se propojit model vícenásobně.  
Výsledkem vícenásobného propojení je pouze normální propojení. 

 
S výjimkou procesu propojení musí být ovládací páky pro rolování a náklon (včetně trimování) v neutrální poloze. 
Pokud byste propojení prováděli v jiné než neutrální poloze, ozve se rychlé trvalé pípání. 
 
Po propojení uslyšíte trvalé pípání (pouze v režime ch Smart a Agility) 

1. Ujistěte se, že jsou všechna trimování v neutrální poloze 
2. Pomalu pohybujte ovládací pákou pro funkci náklonu vpřed a vzad a poslouchejte, kde tón utichne. 

Zapamatujte si směr, v němž tón utichne. 
3. Jestliže se tón při nastavování funkce náklonu nezmění, opakujte pokyn na kanálu pro rolování.  

Dejte při tom pozor, zda tón utichne, a pamatujte si směr, v němž utichne. 
4. Zadávejte pokyny s odpovídajícím trimováním ve směru, který jste si zapamatovali, dokud tón neutichne.  

 
 
Pokud nenajdete žádný pokyn, při němž tón utichne, postupujte následovně: 

1. Klikněte na ovladač náklonu a pohybujte ovladačem pro rolování poblíž středu. 
2. Znovu klikněte na ovladač náklonu až o 5 kliknutí směrem od středu a pohybujte ovladačem pro rolování, 

dokud nenajdete bod, v němž tón utichne. 
3. Zadávejte trimovací pokyny pro kanál pro rolování směrem, kterým jste pohybovali pákou, dokud tón neutichl. 

Přepínač režimů létání 
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Vysvětlivky k režim ům létání 
 

Režim létání 0 – režim Smart (p řednastavený)  (zelená LED kontrolka svítí trvale)  
Orientace ovládací páky – v režimu Smart Quadrocopter přesně sleduje pohyby pákou  
mimo oblast SAFE Circle, nezávisle na směru, kam ukazuje nos modelu. 

• SAFE Circle – ve většině případů Quadrocopter do oblasti SAFE Circle nevletí.  
• Fixace polohy – Quadrocopter zůstane ve své poloze, pokud nezadáte pokyn pro rolování a pro náklon. 
• Automatická orientace – Quadrocopter se automaticky vrátí do stacionární horizontální letové hladiny,  

jestliže nezadáte pokyn pro rolování a pro náklon. 
• Fixace výšky – letová výška se stabilizuje ve vztahu k poloze plynové páky.

 

 
 Režim létání 1 – Stability (modrá LED kontrolka sv ítí trvale) 

• Automatická orientace – Quadrocopter se automaticky vrátí do stacionární horizontální letové hladiny,  
jestliže nezadáte pokyn pro rolování a pro náklon. 

• Fixace polohy za využití GPS. Jestliže je GPS aktivní a jestliže existuje spojení se satelitem, zůstane 
Quadrocopter na své pozici, pokud nezadáte pokyn pro rolování a pro náklon. 

• Proporcionální tah – funkce plynu dodá proporcionální tah a umožní pilotovi precizní plachtění  
a také stoupání a klesání.  

 

 Režim létání 2 – Agility ( červená LED kontrolka svítí trvale) 

• Akrobacie – umožňuje otočky a rolování 
• Funkce plynu dodá proporcionální tah a umožní pilotovi precizní plachtění a také stoupání a klesání.  
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Chování modelu Blade 350 QX je v různých letových režimech velmi rozdílné. Začátečníci by měli začínat 
s režimem Smart a teprve když získají více zkušeností, mohou přejít do stabilního režimu. V režimu Smart létá 
Blade 350 QX vždy ve směru řídicích pokynů ve vztahu k pozici pilota. Chování ovládání modelu je nezávislé  
na prostorové orientaci modelu. Přechod od režimu Smart k režimu Stability může pro začátečníka znamenat 
opravdovou výzvu, protože v tomto režimu se musí řídicí pokyny zadávat ve vztahu k orientaci létajícího objektu. 
V režimu Agility reaguje Blade 350 QX na řídicí pokyny velice citlivě a nemá funkci automatické orientace.  
Důrazně Vám doporučujeme, abyste v tomto režimu začali s nastavením „nízká citlivost“, než se seznámíte 
s reakcemi modelu. Pilotům, kteří s pilotováním quadrocopterů a vrtulníků začínají, doporučujeme, aby začínali 
s režimem Smart a nastavili si nízkou citlivost („Low“). 
 
Piloti, kteří se již s modelem dobře seznámili a používají počítačově řízené dálkové ovládání,  
si mohou chování ovládání modelu přizpůsobit svým požadavkům. 
 

Nepoužívejte při pilotování modelu Blade 350 QX režimy Stability ani Agility, dokud se dostatečně 
neseznámíte s jejím chováním v režimu Smart. Prostudujte si popis jednotlivých letových režimů. 

 
Alarm / Akustické signály a LED kontrolky (kódy)  
Motory zapípají za následujících okolností: 

• Vždy, když vrtule po inicializaci přejdou do klidového stavu. 
• Po 30 sekundách bez aktivace plynové páky (pouze při stání na zemi po inicializaci). 

Alarmy/upozorn ění 
Událost       Tón  
Řídicí jednotka je zapnutá     Krátké pípnutí 
Inicializace proběhla úspěšně     Zrychlující se pípání 
Po startu byl rozpoznán RC signál    Dlouhé pípání 
Rozpoznáno propojení      Dlouhé pípání 
Propojení bylo akceptováno (3 s po rozpoznání)  Dlouhé pípání 
Plynová páka ve správné poloze pro spuštění motoru  Hluboký/střední/vysoký (veselý) tón 
Napětí je příliš nízké pro spuštění motoru   Vysoký/střední/nízký (smutný) tón 
Spuštění motoru není možné kvůli velkému náklonu  Vysoký/střední/nízký (smutný) tón 
Je aktivovaný režim přiřazení řídicí jednotky   Hlasitý vysoký, nízký – vysoký, nízký 
 

Akustická upozorn ění při inicializaci 
Událost       Tón 
Porucha senzoru gyroskopu, snímače zrychlení  Vysoký, nízký, krátký tón  
Chyba inicializace kompasu     Vysoké, nízké, 2 krátká pípnutí  
Chyba inicializace tlakového čidla    Vysoké, nízké, 3 krátká pípnutí  
Chyba inicializace GPS     Vysoké, nízké, 4 krátká pípnutí  
Řídicí jednotka nebyla rozpoznána    Vysoké, nízké, 6 krátkých pípnutí  
Nast. byla uložena (při změně GPS, vyp/zap atd.) Rychlé nízké, střední, vysoké – nízké, střední, vysoké 
Varování pro trimování (v režimu Smart nebo Agility)  Trvalé, krátké rychlé pípání 
Varování při nízkém napětí v akumulátoru   Hlasité středně vysoké pípání (každé 3 sekundy) 
Varování, stav nouze (také po přiřazení ID říd. Jedn.)  Hlasité středně vysoké pípání jednou za sekundu  
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Kódy LED kontrolek p ři startu 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
LED kontrolky za letu 

 
 

  Pokud uvidíte LED kontrolku upozorňující na vybitý akumulátor, okamžitě přistaňte a nabijte ho.  
  Návratovou funkci neaktivujte při vybitém akumulátoru.  
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LED kontrolky p ři kalibraci 

 
 
Používání modelu Blade 350 QX s GPS 
Abyste mohli bezchybně přijímat GPS, musí mít Quadrocopter volný výhled na oblohu.  
Následující překážky mohou omezovat kvalitní příjem GPS signálu: 

• létání v blízkosti vysokých budov 
• létání pod hustou vegetací 
• létání v budovách nebo pod nějakými strukturami 

Pokud nelze přijímat GPS signál, a tedy nelze inicializovat návratovou funkci, nemáte k dispozici funkci  
orientace ovládací páky, funkcí SAFE, fixaci polohy a návratovou funkci. 
Není možné využívat režim Smart bez kvalitního GPS signálu.  
Bez kvalitního GPS signálu bude Quadrocopter Blade 350 QX létat v režimu Stability.  
Model má nadále k dispozici funkci fixace výšky. 
Pokuste se ovládat model Blade 350 QX bez GPS signálu pouze s funkcí náklonu a směrovek. 
 
Pozor : S aktivovaným GPS signálem se prosím nepokoušejte pilotovat model Blade 350 QX v místnostech  
nebo na místech, o nichž je známo, že na nich je příjem GPS signálu omezený, protože byste mohli GPS  
signál ztratit a následovalo by zřícení modelu. 
 
Funkce GPS (jak zapnout, resp. vypnout GPS signál, o tom se dozvíte více v kapitole Propojení) 
S aktivovaným GPS signálem: 

• Jestliže model Blade 350 QX pilotujete s příjmem GPS signálu a s uloženou polohou startu, poletí po aktivaci 
návratové funkce při zachování výšky na místo startu a tam sníží výšku tak, aby mohla přistát. Jestliže 
Quadrocopter Blade 350 QX během letu ztratí GPS signál, přistane za pomoci barometrického výškového 
čidla, které určí rychlost přistávání.  

• Jestliže Quadrocopter Blade 350 QX odstartuje bez dostupného GPS signálu, ale během letu tento signál 
zachytí, přistane po aktivaci návratové funkce za přispění barometrického tlakového čidla a GPS. 

• Jestliže Quadrocopter Blade 350 QX ztratí GPS signál během přistávání s aktivovanou návratovou funkcí, 
přizpůsobí se rychlost přistávání tak, aby mohlo být přistání provedeno plynule a aby se neprojevilo možné 
driftování.  

• Jestliže se Quadrocopter Blade 350 QX s aktivovanou návratovou funkcí odchýlí od trasy vytyčené GPS,  
bude klesání provedeno za pomoci barometrického výškového čidla. To se může stát, pokud řídicí systém 
ztratí orientaci v důsledku agresivního létání kolem všech tří os.  

• Po dokončení přistání s návratovou funkcí se motory vypnou. 
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S deaktivovaným GPS signálem: 

• Pokud je aktivovaná návratová funkce, Quadrocopter Blade 350 QX se zorientuje a pomocí  
barometrického výškového čidla plynule přizpůsobí rychlost přistávání a přistane.  

• Po dokončení přistání s návratovou funkcí se motory vypnou.  

Porucha GPS  
Pokud se vyskytne porucha GPS, zareaguje Quadrocopter Blade 350 QX následovně:  
 
Režim Smart (zelená LED kontrolka rychle bliká): 
Pokud se Quadrocopter Blade 350 QX při poruše GPS signálu nachází v tomto režimu, přepne se do režimu 
Stability. Quadrocopter si podrží letovou výšku a rychlost přistávání bude řídit barometrické výškové čidlo.  
Jakmile je GPS signál opět k dispozici, po 5 až 10 minutách začne režim Smart znovu pracovat.  
 
Režim Stability (dlouze bliká modrá kontrolka, 2x krátce blikne zelená): 
Jestliže se Quadrocopter Blade 350 QX nachází v době výpadku GPS signálu v tomto režimu, není možné 
přepnutí do režimu Smart a není k dispozici fixace polohy, ale Quadrocopter funguje absolutně normálně. 
Jakmile je GPS signál opět k dispozici, po 5 až 10 minutách začne režim Stability normálně pracovat. 
 
Režim Agility (dlouze bliká červená kontrolka, 2x krátce blikne zelená):  
Jestliže se Quadrocopter Blade 350 QX nachází v tomto režimu a vypadne GPS signál, není tím ovlivněn výkon 
letu. Přepnutí do režimu Smart není možné. Přepnutí do režimu Stability je možné s výše uvedenými omezeními.  
 

Ztráta signálu vysílače 

Dojde-li ke ztrátě signálu vysílače, bude Quadrocopter Blade 350 QX reagovat následovně: 

• Jestliže se motory netočí, odpojí se řídicí jednotka. 
• Jestliže se motory točí, ale Quadrocopter Blade 350 QX neletí, motory se vypnou a řídicí jednotka se odpojí. 
• Jestliže Quadrocopter Blade 350 QX právě létá s GPS signálem a uloženou polohou startu, aktivuje se při 

ztrátě signálu návratová funkce. 
• Když kompas není rozpoznán, je rozpoznán chybně nebo není k dispozici GPS signál, začne Quadrocopter 

Blade 350 QX při ztrátě signálu pomalu klesat. 
• Jestliže barometrické výškové čidlo nepracuje, sníží Quadrocopter Blade 350 QX výkon aby při ztrátě signálu 

vysílače mohlo nastat kontrolované klesání. 

Varování a sm ěrnice týkající se létání 

• Model mějte vždy na očích a pod kontrolou. 
• Je-li letový akumulátor připojený, vždy dodržujte minimální vzdálenost 10 metrů od osob a domácích zvířat.  
• Děti se vždy musí zdržovat mimo dosah produktu. 
• Při ztrátě kontroly nebo výpadku rotorů vždy aktivujte autorotaci. 
• Létejte vždy s plně nabitými akumulátory. 
• Když je model zapnutý, ponechte vysílač vždy zapnutý. 
• Akumulátor vždy vyjměte, než začnete model rozebírat. 
• Pohyblivé části udržujte v čistotě. 
• Součásti udržujte suché. 
• Součásti nechte nejprve vychladnout, než se jich dotknete. 
• Po dokončení letu vždy vyjměte akumulátor. 
• Vždy s sebou mějte lékárničku / vybavení pro poskytnutí první pomoci. 
• Mějte s sebou vždy hasicí přístroj. 
• Model nikdy nepoužívejte, jestliže jsou kabely poškozené. 
• Nikdy se nedotýkejte pohyblivých dílů. 

Quadrocopter Blade 350 QX se zahřívá mnohem silněji než jiné modely řady Blade.  
Tento návod si pozorně prostudujte, abyste se seznámili se všemi funkcemi, než začnete model pilotovat. 
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Přípravy p řed létáním s modelem Blade 350 QX 

 

1. Zapněte vysílač v režimu Smart. Plynovou páku stáhněte zpátky s trimováním plynu v neutrální poloze. 
2. Vložte nabitý letový akumulátor, připojte ho a uzavřete kryt přihrádky na akumulátor. 
3. Postavte model Blade 350 QX na rovnou plochu, zapněte hlavní vypínač a vyčkejte, až proběhne inicializace. 

Může trvat 30 až 90 sekund, než dojde k inicializaci GPS signálu. 

V režimu Smart nelze nastartovat motory bez aktivního GPS signálu. 
 

4. Postavte model Blade 350 QX na požadované místo startu ve směru od pilota (díváte se na LED kontrolky 
zezadu). 

5. Odejděte do vzdálenosti asi 5 metrů od místa startu. 
6. Když jste připraveni ke startu, rychle vychylte směrovku úplně doleva a pak úplně doprava. Vrtule se začnou 

točit. Návratová funkce je inicializovaná a Quadrocopter Blade 350 QX je připravena ke startu. 

Motory nenastartují, jestliže je nastavení Dual Rate vysílače na úrovni „Low“ = žádná vychýlení. Dual 
Rate musí být nastavené na „High“ = velká vychýlení. Plynovou páku a trimování plynu po letu úplně 
stáhněte. Tím uvedete vrtule do klidového stavu. 

 
Jakmile aktivujete návratovou funkci (krok číslo 6), musíte stát asi 5 metrů za modelem.  
Model musí ve stoje směřovat pryč od Vás. Jestliže Quadrocopter stojí v jiném směru, znamená to,  
že funkce SAFE Circle nefunguje tak, jak jste očekávali. To může vést k ohrožení pilota, zranění  

           nebo vzniku hmotných škod. Během inicializace modelu byste jakožto pilot svou polohu neměl měnit. 
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Létání s modelem Blade 350 QX 

 
 
Start 
Přidejte plyn (10 až 15 %) Výška modelu Blade 350 QX se nastaví v závislosti na poloze plynové páky.  
Plynová páka úplně vzadu znamená kontakt se zemí, mírné přidání plynu znamená vznášení nízko nad zemí,  
a čím více pohybujete plynovou pákou dopředu, tím výše Quadrocopter létá. Když je plynová páka úplně vpředu, 
dosáhne Quadrocopter Blade 350 QX své maximální letové výšky, tj. asi 45 metrů. 
 

Můžete si užívat pilotování modelu Blade 350 QX bez toho, abyste se museli obávat ztráty orientace.  
Další podrobnosti o režimu Smart najdete v diagramu letových režimů (Flight Modes). V režimu Smart  
nehraje orientace modelu v prostoru pro řídicí pokyny žádnou roli. Model se pohybuje podle řídicích pokynů  
vždy v relaci se stanovištěm pilota. V režimu Stability a Agility reaguje model podobně jako běžný model vrtulníku. 
 

Při agresivním stylu létání v režimu Agility se výrazně zkracuje doba letu. 
 

 

Přistání 
Pro přistání s modelem Blade 350 QX máte 2 možnosti: 

• Leťte s modelem až k místu, na němž chcete přistát. Tam úplně stáhněte plyn.  
Jestliže model vysadil, stáhněte trimování plynu, aby se vrtule zastavily. 

• Aktivujte návratovou funkci. Quadrocopter Blade 350 QX se automaticky vrátí do návratové polohy.  

Návratovou funkci neaktivujte, jestliže Quadrocopter Blade 350 QX upozorňuje na téměř vybitý akumulátor. 
V takovém případě s modelem okamžitě přistaňte. 

 
 Návratová funkce 

• Po aktivaci funkce Quadrocopter Blade 350 QX zaletí do návratové polohy a přistane. Po přistání může  
trvat až 5 sekund, než se motory vypnou. Jestliže se motory vypnou až po 20 sekundách nebo později, 
proveďte kalibraci výškového čidla. 

• Chcete-li uskutečnit další let po automatickém přistání, stáhněte plyn úplně dozadu, trimování plynu nastavte 
do neutrální polohy a rychle vychylte směrovku úplně doleva a pak úplně doprava. 
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Quadrocopter Blade 350 QX nerozpozná SAFE Circle, jestliže je aktivovaná návratová funkce.  
Při aktivaci návratové funkce může Quadrocopter Blade 350 QX přeletět nad pilotem, pokud se  
model nachází za ním. 

 

 
 

Po letu 

1. Vypněte hlavní vypínač na modelu Blade 350 QX. 
2. Vypněte vysílač. 
3. Vyjměte z modelu letový akumulátor. 

Jestliže s modelem nelétáte, vždy odpojte letový akumulátor, aby nedošlo k jeho úplnému vybití. 
Akumulátory, které se vybijí pod přípustné minimální napětí, se tím mohou poškodit, což může  
při nabíjení znamenat ztrátu výkonu a nebezpečí vzniku požáru. 

 

Upozorn ění na polohu modelu 
Motory zapípají za následujících okolností: 

• Vždy, když vrtule po inicializaci přejdou do klidového stavu. 
• Po 60 sekundách bez aktivace plynové páky (pouze při stání na zemi po inicializaci). 

Tím je pilot za omezené viditelnosti informován o poloze modelu. 
Pípání se ozývá tak dlouho, dokud se nevybije akumulátor. 
Jestliže dojde ke zřícení modelu a jeden nebo více motorů se v důsledku nárazu zastaví,  
aktivuje se nouzový režim. LED kontrolka bliká bíle a motory hlasitě pípají.  
 

Údržba trupu modelu 
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Výměna trupu letadla 
Demontujte původní trup. 

1. Ujistěte se, že akumulátor není připojený k modelu.  
2. Odstraňte 2 imbusové šrouby z každé vrtule a odstraňte vrtule. 
3. Odstraňte 32 imbusových šroubů ze spodní strany trupu a oddělte od sebe spodní a horní část trupu.  
4. Odpojte čidlo kompasu od základní desky. Odstraňte podvozek a uložte ho na bezpečné místo mimo  

dosah magnetů. 

Nikdy nepřibližujte čidlo kompasu k magnetu. Jakýkoliv magnet, včetně magnetu obsaženého  
v motoru modelu Blade 350 QX, může kompas poškodit, takže přestane bezchybně fungovat.  
Budete-li s modelem, který má poškozený kompas, budou tím omezeny všechny GPS funkce.  

5. Odpojte přijímač GPS signálu od základní desky a odstraňte držák akumulátoru. 
6. Je-li potřeba vyměnit komponenty systému GPS, odstraňte z přijímače GPS signálu fólii a oddělte  

GPS anténu od přijímače GPS signálu. 
7. Vyjměte základní desku z trupu modelu. 
8. Odstraňte z trupu motory a řídicí jednotku.  

 
 
Předtím, než komponenty zabudujete do nového trupu, zkontrolujte, zda nejsou poškozené a zda nejsou  
cítit spáleninou. Zkontrolujte, zda se ložiska motoru mohou lehce pohybovat a zda vrtule nejsou zlomené  
nebo popraskané. Každou součást, která Vám připadá podezřelá, vyměňte. 
 
Zabudujte komponenty do nového trupu. 

1. Zabudujte motory a řídicí jednotku a dbejte při tom na správné barevné přiřazení kabelů. 
2. Zabudujte základní desku. 
3. Zabudujte akumulátor. 
4. Zabudujte přijímač GPS signálu a GPS anténu a zapojte kabely do příslušných zdířek. 
5. Popsaným způsobem přiřaďte motory k řídicím jednotkám. 
6. Namontujte podvozek a připojte kompas k základní desce. Pokud jste kompas vyměnili  

nebo pokud byl vystaven působení magnetu, musíte provést kalibraci kompasu.  
7. Namontuje horní díl trupu. 
8. Namontuje horní vrtule. Dejte pozor, aby směr otáčení vrtulí souhlasil se směrem otáčení  

vyznačeným na trupu modelu. 
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Kalibrace kompasu 

Základní deska modelu Blade 350 QX je vybavena automatickou korekcí magnetické odchylky,  
takže veškeré obavy jsou neopodstatněné a změna nastavení kvůli zachování správných údajů  
z kompasu není nutná. Může se ovšem stát, že kompas bude muset být nově zkalibrován,  
jestliže byl vystaven působení magnetického pole.  
 
Kalibrace kompasu: 

1. Venku si najděte velké otevřené prostranství bez kovových předmětů. K určení severu použijte běžný kompas. 
2. Ujistěte se, že je vysílač vypnutý a připojte k modelu Blade 350 QX letový akumulátor. Zapněte model. 

Počkejte 5 sekund, poté začne modrá LED kontrolka rychle blikat a indikuje, že je Quadrocopter připraven 
k propojení. 

3. Pokud bliká modrá LED kontrolka, proveďte propojení tím, že podržíte směrovku vlevo. LED kontrolky  
na modelu Blade 350 QX budou 5 sekund blikat červeně a zeleně.  

4. Postavte model na plochu dlaní směrem k severu. Po 5 sekundách začne LED kontrolka rychle blikat. 
Quadrocopter nyní sbírá údaje potřebné pro kalibraci.     

5. Otáčejte modelem pomalu o 360° kolem východo-západní osy. Otáčejte dopředu nebo dozadu,  
dokud nebude ležet znovu naplocho na dlani.   

6. Zůstaňte nasměrováni k severu a otočte modelem o 45° doleva, takže směřuje k severozápadu. 
7. Nyní pomalu otáčejte modelem o 360° kolem východo-západní osy (otáčejte modelem diagonálně  

dopředu nebo dozadu, dokud nebude na dlaních znovu ležet naplocho).  
8. Nadále zůstaňte nasměrováni k severu a otočte model dále o 45°, takže nyní směřuje k západu.  
9. Nyní pomalu otáčejte modelem o 360° kolem východo-západní osy (otáčejte modelem diagonálně  

dopředu nebo dozadu, dokud nebude na dlaních znovu ležet naplocho).  
10. Nadále zůstaňte nasměrováni k severu a otočte model dále o 45°, takže nyní směřuje k jihozápadu.  
11. Nyní pomalu otáčejte modelem o 360° kolem východo-západní osy (otáčejte modelem diagonálně  

dopředu nebo dozadu, dokud nebude na dlaních znovu ležet naplocho). 

Na tento proces máte 30 sekund. Po dokončení by měla kontrolka na modelu rychle blikat. Udržujte model 
 v klidu, dokud nepřestane blikat. Jestliže byla kalibrace úspěšná, vyšle Quadrocopter pozitivní zpětnou  
vazbu a nově nastartuje. Jestliže proces nebyl úspěšný, objeví se chybový kód v podobě bílé LED kontrolky. 
V takovém případě model vypněte a proces proveďte znovu. 
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Kalibrace tlakového čidla 
Tlakové čidlo je zkalibrované už z výroby. Nová kalibrace je nutná pouze v případě, že jste čidlo vyměnili. 

1. Postavte model Blade 350 QX na chladné místo. Nechte ji asi 30 minut chladnout. 
2. Nyní model znovu přeneste na teplé místo. Čím vyšší je rozdíl teplot mezi teplým a chladným místem,  

tím přesnější je kalibrace. 
3. Ujistěte se, že je vysílač vypnutý a připojte k modelu Blade 350 QX letový akumulátor. Zapněte model. 

Počkejte 5 sekund, poté začne modrá LED kontrolka rychle blikat a indikuje, že je Quadrocopter připravená 
k propojení. 

4. Pokud bliká modrá LED kontrolka, proveďte propojení tím, že podržíte směrovku vpravo. LED kontrolky  
na modelu Blade 350 QX budou 5 sekund blikat červeně a zeleně. Ponechte vysílač i model zapnuté  
a nechte je asi 10 minut zahřívat. Během této doby s modelem nepohybujte. 

5. Po 10 minutách začnou motory modelu pípat, čímž indikují, že byla provedena kalibrace.  
Model vypněte a potom vypněte vysílač.  

Pokud Quadrocopter Blade 350 QX zobrazuje chybový kód, vypněte ji a znovu proveďte kalibraci tlakového čidla.  
 
Kalibrace sníma če zrychlení 
Chcete-li zkalibrovat snímače zrychlení, musí se Quadrocopter po dobu 20 sekund vznášet.  
To umožňuje snímači zaznamenat průměrné hodnoty a uložit je do paměti.  
 
Kalibrace se provádí takto: 

1. Zapněte model s vypnutým vysílačem, aby se aktivoval režim propojení. 
2. Zapněte vysílač s pákou pro náklon a směrovkou vychýlenou dozadu a stisknutým tlačítkem pro propojení. 
3. Zvolte režim (Flight Mode) Stability nebo Smart. Quadrocopter bude nezávisle na zvoleném režimu létat 

v režimu Stability. 
4. Nastartujte motory a vzlétněte. LED kontrolka na modelu bude pomalu blikat (červeně, zeleně, modře). 
5. Pomocí trimování pro rolování a náklon srovnejte model tak, aby nedriftovala doleva ani doprava a dolů  

ani nahoru. 
6. Změňte režim (Flight Mode) na Agility, a tím aktivujte kalibraci snímače zrychlení. Quadrocopter při tom  
7. bude nadále létat v režimu Stability. LED kontrolka na modelu začne rychle blikat (červeně, zeleně, modře).   
8. Plynule létejte po dobu 10 až 30 sekund. LED kontrolka bliká pomalu, když je záznam dat ukončený. 
9. S modelem přistaňte a zastavte vrtuli pomocí plynové páky a trimování plynu.  

Hodnoty potřebné pro kalibraci v této chvíli ještě nejsou uložené. Model nevypínejte. 

 

10. Vycentrujte trimování na vysílači. Nastartujte motory a zkontrolujte, že Quadrocopter létá bez driftování. 
11. S modelem přistaňte a zastavte vrtuli pomocí plynové páky a trimování plynu.  
12. Hodnoty uložte tím, že směrovku úplně rychle vychýlíte doleva, doprava, doleva a doprava.  

Po dokončení ukládání uslyšíte 2x za sebou rychlé trojité pípnutí. 
13. Vypněte model. 
14. Kalibraci zkontrolujte během testovacího letu. Není-li kalibrace optimální, proveďte ji znovu. 
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Řídicí jednotka a p řiřazení motoru 

 

1. Začněte s vypnutým vysílačem a připojte k modelu Blade 350 QX letový akumulátor. 
2. Zapněte model na nějaké rovné ploše a počkejte, až začne rychle blikat modrá LED kontrolka,  

která indikuje, že se Quadrocopter nachází v režimu propojení.  
3. Nastavte páku pro plyn na plný plyn, stiskněte tlačítko pro propojení a zapněte vysílač. Quadrocopter indikuje 

režim přiřazení hlasitým vysokým a hlubokým pípnutím. Je-li Váš vysílač vybaven varováním pro plyn, měli 
byste toto varování deaktivovat a po ukončení tohoto procesu ho znovu aktivovat. 

4. Čísla motorů a směr otáčení vrtulí se nacházejí na vrchní straně trupu. Motor, který vyžaduje kalibraci,  
vydá slyšitelné pípnutí. Pokud uslyšíte pípnutí, otočte motor 1 rukou. Motor zareaguje stejným počtem  
pípnutí pro úspěšné provedení. 

5. Když motor pípne 2x, otočte motor 2 rukou. 
6. Když motor pípne 3x, otočte motor 3 rukou. 
7. Když motor pípne 4x, otočte motor 4 rukou. 

Pokud je přiřazení provedeno správně, aktivuje Quadrocopter nouzový režim. Poté model znovu nastartujte.   
 

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do modelu.  
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte  
jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské  
hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot 
představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 

 
 
 
 

K čištění používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí  
nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly povrch a součásti modelu.  

 

 

 

 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu 
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou  
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 
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Manipulace s bateriemi a akumulátory 
 

 

Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,  
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií 
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých 
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. 
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!  
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány  
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! 
Nabíjet můžete pouze akumulátory. 
 

 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem  
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,  
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby  
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 

Šetřete životní prost ředí! 

 
Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
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Řešení problémů 
 

Problém  Možná p říčina  Řešení 
Quadrocopter 350 QX se 
neinicializuje 

S modelem jste během inicializace 
pohybovali. 

Inicializaci spusťte znovu a dejte 
při tom pozor, abyste během ní 
s modelem nepohybovali. 

Trimování není ve správné poloze. Trimování upravte, případně 
klikněte nad nebo pod střed. 

Nefunguje synchronizace GPS Extrémně husté mraky Počkejte na lepší počasí 
Sluneční vítr Počkejte na lepší podmínky 
Model se nachází uvnitř budovy Vypněte GPS. 
Volný výhled na oblohu ruší nějaká 
překážka (nacházíte se pod kovovou 
střechou, ve vozidle, v blízkosti nějaké 
velké budovy apod.). 

Přejděte s modelem na volné 
prostranství. 

V blízkosti se nachází nějaký videovysílač. Odejděte nebo odstraňte tento 
vysílač. 

GPS poskytuje nízké rozlišení. Zvýšená úroveň ohrožení vyhlášená vládou 
USA. 

Vyčkejte snížení úrovně 
ohrožení. 

Kabel GPS antény je zlomený, odstřižený 
nebo jinak poškozený. 

Vyměňte GPS anténu. 

GPS nefunguje správně. Kompas je rušen magnetem. Odneste model pryč 
z magnetického pole.  
Může se stát, že bude potřeba 
kompas vyměnit. 

Kabel GPS antény je zlomený, odstřižený 
nebo jinak poškozený. 

Vyměňte GPS anténu. 

Quadrocopter reaguje nekontrolovatelně. Znovu proveďte propojení 
s funkcí GPS. 

Agresivní styl létání. Létejte několik sekund rovně, 
než přepnete do jiného režimu 
létání. 

V režimu Smart motory nestartují. Dual Rate je nastavené na nízké úrovni 
„Low“. 

Nastavte Dual Rate na vysílači 
na úroveň „Hi“. 

Není k dispozici GPS signál. Ujistěte se, že je k dispozici 
GPS signál. 

Trimování směrovek není vycentrované. Vycentrujte trimování směrovek. 
Motory nestartují v režimu 
Stability/Agility. 

Dual Rate je nastavené na nízké úrovni 
„Low“. 

Nastavte Dual Rate na vysílači 
na úroveň „Hi“. 

Trimování směrovek není vycentrované. Vycentrujte trimování směrovek. 
Vrtule potřebují dlouhou dobu 
k vypnutí. 

Je nutná kalibrace tlakového čidla. Přečtěte si kapitolu Kalibrace 
tlakového čidla. 

Quadrocopter má problém najít 
polohu pro přistání a motory se 
po přistání automaticky 
nevypnou. 

Je nutná kalibrace snímače zrychlení. Přečtěte si kapitolu Kalibrace 
snímače zrychlení. 

 

Záruka 
 

Na quadrocoper Blade 350 QX poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení  
návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

 

 
Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o.  
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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