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Model BRH 319040 / BRH 319041
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte informácie v tomto návode a na obale a ponechajte si ich na budúce použitie. Zmeny 
v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich 
zmenu.

VLASTNOSTI A FUNKCIE
• Minimálny vek použitia: od 14 rokov
• Funkcia: diaľkovo ovládaný model
• Napájanie:
 • Výrobok – 1 ks batérie typ LI-POLY (3,7 V, 150 mAh) – súčasťou dodávky
 • Diaľkový ovládač – 6 ks batérií typu AA nie je súčasťou dodávky
• Čas nabíjania: cca 50 minút
• Čas prevádzky: cca 6 – 8 minút (nové, plne nabité batérie)
• Frekvencia diaľkového ovládania: infraovládač
• Max. dosah 10 m.
• Súčasti balenia pozrite v schéme.
• Nabíjací adaptér USB

UVEDENIE DO PREVÁDZKY, POKYNY NA POUŽITIE
Položte vrtuľník na zem, zapnite ho. Nechajte vrtuľník minimálne dva metre od vás chvostom smerom k vám.
Skontrolujte, či je v dostatočnej vzdialenosti od prekážok, ľudí a zvierat. Zapnite ovládač, uistite sa, či je plynová páka v najnižšej 
polohe smerom k vám. Zatlačte plynovú páku smerom od seba na maximum a ihneď ju pritiahnite späť k sebe. Kontrolka začne 
blikať, čo znamená, že sa páruje ovládač s vrtuľníkom. Toto párovanie môže trvať niekoľkých sekúnd. Hneď ako kontrolka prestane 
blikať, je vrtuľník pripravený na let. Pomaly pridávajte otáčky a začnite ovládať vrtuľník. Príjemnú zábavu.
Tento ovládač je vybavený tromi rôznymi frekvenciami „A-B-C“, a preto môžu v jeden čas lietať až tri vrtuľníky naraz. Každý z týchto 
vrtuľníkov ale musí lietať na inej frekvencii. Ak chcete zmeniť letovú frekvenciu. Musíte vrtuľník najprv vypnúť, zmeniť frekvenciu 
„A-B-C“ a znovu spárovať s vrtuľníkom.

RADY
Ak sa nedotýkate smerovej páky a vrtuľník sa napriek tomu pri lete otáča. Je potrebné použiť TRIMMER, ktorý nájdete pod pravou 
smerovou pákou. Ak sa vrtuľník otáča v smere chodu hodinových ručičiek, je potrebné stlačiť ľavé tlačidlo, ak proti smeru chodu 
hodinových ručičiek, tak pravé tlačidlo. Túto akciu je potrebné opakovať, kým sa vrtuľník neprestane otáčať.

SKLADOVANIE A ÚDRŽBA
Výrobok skladujte v čistom stave na suchom a tmavom mieste. Čistite navlhčenou handričkou bez chlpov. Na čistenie nepoužívajte 
agresívne či abrazívne čistiace prostriedky. Po použití očistite a osušte pomocou suchej utierky.

UPOZORNENIE – VÝROBOK
• Zostavenie a uvedenie do prevádzky musí vykonať dospelá osoba!
• Nedotýkajte sa pohybujúcich sa častí výrobku. Nebezpečenstvo úrazu!
• Obal nie je súčasťou hračky, po rozbalení odstráňte všetky jeho súčasti z dosahu dieťaťa. Pri fóliových súčastiach obalu hrozí 

udusenie!
• Výrobok nie je určený pre deti do 3 rokov. Obsahuje malé časti – nebezpečenstvo prehltnutia. Nenechávajte deti hrať sa bez 

dozoru.
• Nevystavujte výrobok zdrojom tepla, ako je oheň, slnečné žiarenie a pod., mohlo by dôjsť k poškodeniu výrobku či explózii 

batérií.
• Výrobok nijako neupravujte, nezasahujte do jeho konštrukcie či zapojenia. Hrozí strata funkcie, úrazy či škody na majetku.
• Voda sa nesmie dostať k vnútorným častiam výrobku.

UPOZORNENIE – RC
• Prostredie: vyberte bezpečné miesto, s dostatočným priestorom bez bariér, zvierat a ľudí. Nenarážajte do iných predmetov.
• Nepúšťajte výrobok na väčšiu vzdialenosť než 10 m, inak ho nebude možné ovládať.
• Nepoužívajte za nepriaznivého počasia (vietor, dážď). Ovplyvnilo by to ovládanie modelu a  mohlo viesť k  strate kontroly 

a úrazom či iným škodám.
• Hneď ako sa model začne pohybovať pomalšie, je čas nabiť batérie, alebo inštalovať nové.
• Rádiové rušenie môže spôsobiť divné správanie výrobku. Iný model riadený na rovnakej frekvencii môže rušiť ovládanie vášho 

výrobku.
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• Osobné vysielačky, mobilné telefóny, dvojcestné vysielačky a iné vysielacie zariadenia, a tiež vedenia vysokého napätia môžu 
spôsobiť rádiové rušenie.

V prípade úniku elektrolytu a zásahu očí, vypláchnite oči čistou vodou a bezodkladne vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ
Pomocou skrutkovača uvoľnite kryt batérie a odstráňte ho. Batériu vložte so správnou polaritou +/−. Kryt potom vráťte na pôvodné 
miesto a opäť ho skrutkou zaistite.

BATÉRIE – BEZPEČNÁ PREVÁDZKA
• Používajte iba typy batérií odporúčané výrobcom.
• Batérie, ktoré sú určené na výmenu, odporúčame nahradzovať alkalickými.
• Manipulovať s batériami vrátane nabíjania môže iba dospelá osoba.
• Nevystavujte batérie ohňu, priamemu slnku, alebo iným zdrojom tepla.
• Batérie určené na nabíjanie vyberte pred nabíjaním z výrobku.
• Nabíjacie batérie sa pred hraním musia nabiť. Odpojte až po úplnom nabití. Pozor, po nabíjaní môže byť povrch horúci.
• Dodržujte napätie špecifi cky uvedené na výrobku alebo na obale.
• Nekombinujte nabíjacie a bežné batérie. Batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie, sa nesmú nabíjať.
• Dbajte na správne uloženie batérií vo výrobku a dodržujte správnu polaritu.
• Vybité batérie sa musia z výrobku ihneď odstrániť. Nemiešajte dohromady nové a použité batérie.
• Ak sa výrobok dlhší čas nepoužíva, vyberte všetky batérie.
• Zákaz skratovania napájacích svoriek.
• Porušená alebo netesná batéria sa musí ihneď vymeniť.
• Použité batérie nevhadzujte do ohňa ani neotvárajte ich kryt!
• V prípade úniku elektrolytu a zásahu očí, vypláchnite oči čistou vodou a bezodkladne vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické 
výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a  recykláciu 
odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v  niektorých krajinách Európskej únie alebo 
v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového 
produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii 
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri 
nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a  elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu 
alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v  Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie 
o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Symbol CE uvedený na jednotke, v  používateľskom manuáli a  na balení označuje, že jednotka spĺňa základné 
požiadavky smernice R&TTE, 1995/5/ES, Smernice pre nízke napätie 73/23/EEC. Vyhlásenie o  zhode nájdete na 
www.buddytoys.cz

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo 
na ich zmenu
Adresa výrobcu: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika
Čeština je pôvodná verzia.
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HOW TO FLY THE HELICOPTER / JAK OVLÁDAT VRTULNÍK / AKO OVLÁDAŤ VRTUĽNÍK / HOGYAN 
VEZÉRELJE A HELIKOPTERT / JAK OBSŁUGIWAĆ HELIKOPTER / КАК УПРАВЛЯТЬ ВЕРТОЛЕТОМ / 
KAKO UPRAVLJATI HELIKOPTEROM / FLIEGENLASSEN DES HELIKOPTERS / COMMENT FAIRE 
VOLER L’HELICOPTERE / MODALITÀ PER FAR VOLARE L’ELICOTTERO / CÓMO PILOTAR EL 
HELICÓPTERO / ZO VLIEGT U  DE HELIKOPTER / KAIP SKRAIDINTI SRAIGTASPARNĮ / KAKO DA 
LETITE S HELIKOPTEROM / ΠΩΣ ΝΑ ΠΕΤΑΤΕ ΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ

           

CHARGING BATTERIES / NABÍJENÍ BATERIÍ / NABÍJANIE BATÉRIÍ / AZ AKKUMULÁTOROK TÖLTÉSE / 
ŁADOWANIE AKUMULATORKÓW / ЗАРЯДКА БАТАРЕЙ / PUNJENJE BATERIJA / AUFLADEN 
DER AKKUS / RECHARGER LES PILES / RICARICA DELLE BATTERIE / RECARGA DE LAS PILAS / 
BATTERIJEN OPLADEN / MAITINIMO ELEMENTŲ KEITIMAS / PUNJENJE BATERIJA / ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ


