
Servisní bulletin na vrtule Blade 350 QX 
 

Vážení zákazníci. 

 

V posledních dnech se na internetu objevily velmi zavádějící 

informace ohledně špatných vrtulí u kvadrokoptéry Blade 

350 QX. Dokonce se objevily informace ohledně stahování 

výrobku z trhu. Tyto informace jsou zcela nepřiměřené a 

nejsou založeny na faktech. 

 

Realita je taková, že ve vzácných případech (pod 1%) může dojít k selhání vrtule za letu. V 

tomto případě však nejsme schopni ověřit, zda na selhání vrtule nemělo vliv předchozí 

poškození vrtule o cizí předměty, pády a podobně. Protože spokojenost zákazníků je u nás na 

prvním místě, rozhodli jsme se zdarma všem vyměnit původní vrtule za nové zesílené vrtule. 

 

Každému nabízíme zdarma novou sadu vrtulí (celkem 4 ks vrtulí). 

 Pokud jste kvarokoptétu 350 QX či náhradní vrtule zakoupili přímo u nás, zdarma 

Vám zašleme nové náhradní vrtule v odpovídajícím počtu kvarokoptér či sad 

náhradních vrtulí. 

 Pokud jste zakoupily kvadrokoptéru či náhradní vrtule u obchodníka, obraťte se s 

důvěrou na něj. Měly byste obdržet odpovídající počet nových vrtulí, původní vrtule 

mu prosím odevzdejte. 

 Pokud jste náš obchodník, dostanete novou sadu vrtulí podle počtu nakoupených 

kvarokoptér. Náhradní vrtule budeme měnit „kus za kus“ – tj. vyžadujeme zaslání 

původních vrtulí zpět. 

 

Horizon Hobby, Inc,  Blade team a firma ASTRA, spol. s r.o. se omlouvají za způsobené 

problémy. Od zveřejnění tohoto bulletinu nebudeme akceptovat reklamace na selhání vrtule. 

 

14. 10. 2013 

  



Servisní bulletin na používání WiFi kamer v pásmu 2.4 GHz 
v kvadrokoptéře Blade 350 QX  

 

Vážení zákazníci, 

 

některé kamery umožňují vysílat on-line zabíraný obraz pomocí WiFi v pásmu 2.4 GHz 

(802.11b/g/n). Stejné pásmo však používají i moderní RC soupravy, tedy včetně souprav 

Spektrum. Aktivovaný WiFi přenos obrazu z kamery může způsobit, že přijímač 

v kvadrokoptéře nebude schopen správně detekovat signál vysílaný z vysílače. Dále může 

signál z WiFi kamer způsobit nefunkčnost GPS přijímače. Tyto výpadky mohou vést až 

k pádu kvadrokoptéry. 

 

Analogicky se tento problém týká i jiných RC modelů, které používají RC soupravu v pásmu 

2.4 GHz. 

 

Abyste předešli těmto komplikacím, na kameře vypněte WiFi přenos obrazu v pásmu 

2.4 GHz. Jediný způsob, jak přenášet živý přenos z kamery do počítače nebo jiných zařízení 

je použití WiFi v pásmu 5.8 GHz. 

 

Tabulka: Nastavení kamery 

Nastavení kamery Lze použít v modelu 

Nahrávání kamery videa na SD kartu s neaktivní WiFi Ano 

Používání dálkového ovladače kamery Blue Tooth Ano 

Používání kamery s aktivním WiFi přenosem v pásmu 5.8 GHz Ano 

Používání kamery s aktivním WiFi přenosem v pásmu 2.4 GHz Ne 

 

 

V Uherském Brodě dne 19. 10. 2013.  
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