
Carbon Cub 1.3m SAFE+ 

Příprava k letu modelu verze RTF s vysílačem DXe 

Prostudujte si důkladně návod, který jste obdrželi v balení setu. 

 

Před letem, verze RTF: 

Po montáži modelu je potřeba před prvním použitím provést kalibraci kompasu: 

Kalibraci provádějte venku na volném prostranstvím s dostatkem místa bez možnosti ovlivnění 

elektromagnetickým polem. Zapněte vysílač a baterii v modelu. Výškovka se začne pohybovat nahoru 

a dolů a tím signalizuje, že GPS hledá satelity. Nyní přesuňte a držte ovladače ve vnitřních spodních 

rozích (platí pro vysílače v módu 1 i 2). 

 

 

a. Křidélka se budou pohybovat nahoru a dolů. 
b. Střídavě bliká červená a modrá LED na přijímači. Plyn není aktivní. Pusťte ovladače vysílače. 

S modelem 2x otočte kolem křídel a 2x kolem trupu. 

Počkejte, až se dokončí proces kalibrace a křidélka se přestanou pohybovat. Poté vypněte vysílač, počkejte 3 
sekundy a odpojte akumulátor modelu. 

 

Jdeme na letiště. 

Pro letové pokusy vyhledejte vhodný rovný prostor bez stromů, vedení vysokého napětí a 

překážek. Je potřeba si uvědomit, že model nesmí ohrozit majetek ani zdraví jiných osob. 

 

Příprava k letu, verze RTF, Začátečník, přepínač letových režimů v poloze 0: 

Zapněte vysílač, přepínače na vysílači mějte v poloze 0 a plyn stažený. Připojte baterii a postavte 
model na místo startu, pokud možno proti větru. Plocha by měla být rovná, aby bylo možné 
bezpečně odstartovat a přistát. Nelétejte za silného větru. V případě že nemáte možnost staru ze 
země. Lze s modelem odstartovat z ruky. 
Výškovka se pomalu pohybuje nahoru a dolů, a tím signalizuje, že model hledá GPS signál.  
V tomto režimu je potřeba zadat typ virtuálního plotu: Vypnutý, malý okruh, velký okruh nebo 
obdélník. Najděte si potřebnou kombinaci nastavení pák v Manuálu na str. 17.  
 



Pro první létání lze doporučit nastavení na malý okruh: 
Nastavte páky do těchto pozic: 
 

Mód 1                 Mód 2   
 
 
Malý kruh - kruh o poloměru 
150 m od místa startu 
- Stažený plyn 
- Křidélka plně doleva 
- Výškovka přitažena 
 
Po aktivaci GPS páky přesuňte do neutrálu, páka plynu je stažena. 

 

Let provedeme v Módu pro začátečníka, přepínač letových režimů v poloze 0. 

Proveďte kontrolu správného nastavení kormidel:  

Křidélka doprava – levé křidélko jde dolů, pravé nahoru při pohledu zezadu na model. 

Výškovka přitažena - (páka k sobě), kormidlo jde nahoru. 

Směrovka doprava – kormidlo se vytočí na pravou stranu při pohledu zezadu na model. 

 

Jdeme na letiště 

Pokud je vše v pořádku, můžete startovat. Před startem je potřeba provést uložení bodu a 

směru vzletu. Stisknutím tlačítka 6. kanálu na vysílači na 3 sekundy dojde k uložení pozice 

GPS pro vzlet:  

V tomto směru bude model rovněž přistávat, proto dbejte na to, by byl model umístěn ve 

správném směru. Místo přistání odpovídá stejnému místu, ze kterého byl proveden start. 

Poté co dojde k uložení místa pro vzlet, všechny ovládací plochy se pohnou, a tím signalizují, 

že model je připraven k letu (při aktivaci kruhového virtuálního plotu). Můžete startovat. Při 

aktivaci obdélníkového virtuálního plotu se začnou pohybovat křidélka a je potřeba zadat 

směr zatáčky po startu, proto křidélky udejte směr kde se bude letový prostor nacházet. 

Let modelu. 



Přidejte plyn (od sebe páku plynu) a model se po rozjezdu vznese. Nechejte jej vystoupat do 

cca 50m. Pokud nebudete zasahovat do řízení, po dosažení hranice virtuálního plotu se 

model sám otočí zpět do letového prostoru. 

Pomocné funkce – Kroužení a přistání: 

Aktivují se tlačítkem na vysílači. Kroužení lze využít v případě, že chcete model přivést zpět 

nad místo startu (kruhový virtuální plot) nebo do pozice pro přistání (obdélníkový virt. plot.) 

Aktivace kroužení - krátký stisk tlačítka, deaktivace, opětovně krátce stisknout. 

 

Aktivace automatického přistání – stisknutí tlačítka na 3 sec. 

Přistát lze automaticky, asistovaně nebo manuálně. 

Pro začínající je vhodné automatické přistání. Model naletí do prostoru před místo přistání, 

kroužením postupně vyklesá do výšky asi 20 m a poté sníží otáčky motoru a sám přistane na 

místo startu ve směru z opačné strany, tedy opět proti větru. Pozor, potřebuje delší 

přistávací dráhu k přistání, než pro vzlet. Je potřeba s tím počítat aby ve směru přistání 

nebyly žádné překážky. 

Přistání lze přerušit krátkým stiskem tlačítka. Při pokusu o aktivaci v menší výšce letu než 

10m, nelze provést automatické přistání. 

 

Shrnutí potřebných pokynů pro běžný let: 

Model si pamatuje poslední uložení virtuálního plotu, proto není potřeba před vzletem 

nastavení provádět. 

 

 Zapněte vysílač, plyn stažen, přepínače jsou v poloze 0 

 Připojte baterii a položte model na místo startu 

 Pohybuje se výškovka, GPS vyhledává polohu 

 Poté se aktivují kormidla 

 Potvrďte místo startu tlačítkem na 3sec. pohnou se kormidla 

 Můžete startovat 

Během letu modelu se snažte o řízení podle vlastního uvážení, model reaguje na všechna 

kormidla a plynovou páku, při nezvládnutí manévru stačí pustit páky řízení do neutrálu a 

model se sám srovná. Lze doporučit po vzletu snížení otáček o cca 1/3, pro horizontální let 

zcela dostačuje. Po zvládnutí techniky letu zvolte letový režim 1 – Mírně pokročilý a až po 

bezpečném zvládnutí tohoto režimu je možné dát letový režim 2 – Pokročilý, kde nejsou 

nastaveny limity klonění a klopení a je možné začít využívat všech letových možností modelu. 


