
      Návod k obsluze modelu Typhoon 3D 
 
Technická data 
Rozpětí:   1000mm 
Délka:  862mm 
Hmotnost: 740g 
Motor:  střídavý B400 15T s převodovkou 
RC výbava: FM 4 kanálová proporcionální v pásmu 35MHz (mód 1 nebo mód 2) 
Baterie:  NiMH 10,8V 1000mAh 
Nabíječ:  12V s delta peak 
 
 
Vítejte v ParkZone® - nabijte akumulátory a leťte! 
Blahopřejeme Vám ke koupi rádiově řízeného 3D akrobatického modelu Typhoon 3D. Model letadla je dodáván se vším potřebným 
příslušenstvím pro let – vše co potřebujete je obsahem balení! Je potřeba jen nasadit horizontální ocasní plochy, upevnit křídlo, 
přišroubovat vrtuli, nasadit podvozek a nabít baterie před letem. Během 40 minut můžete mít vše nachystáno pro první let. To znamená 
také, že budete mít ušetřený čas při stavbě a můžete začít ihned vybrušovat Váš 3D letový styl. Váš Typhoon je schopen zvládnout 
mnohé pokročilé akrobatické obraty jako harrier, visení, torque-roll, nožové lety atd! 
 
Dáváme Vám možnost užít si skvělého pocitu z létání. Vaše zážitky mohou začít. Chcete-li úspěšně létat, je nutné řádně prostudovat a 
pochopit návod k obsluze. 
 
Váš Typhoon je dodáván s plně proporcionálním 4-kanálovým FM vysílačem, který slouží k ovládání otáček motoru, řízení křidélek, 
výškovky a směrovky. Váš Typhoon je vybaven velmi výkonným střídavým motorem třídy 400 a samostatným střídavým regulátorem, a 
v neposlední řadě také pohonným 9-článkovým akumulátorem 10,8V 1000mAh. Pokud chcete létat déle a ještě více zvýšit výkon 
modelu, doporučujeme zakoupit samostatně dodávané LiPol 3-články o kapacitě 2000 - 2200mAh.  
 
Upozornění: Typhoon 3D je model určený pro zkušené piloty! Pokud jste ještě nikdy nelétali a nemáte žádné zkušenosti s jiným 
modelem HobbyZone, nedoporučujeme Vám Typhoon 3D jako Váš vůbec první RC model. Pamatujte: Na zničení modelu při havárii 
se nevztahuje záruka. 
 
Ztráta modelu, nebo zničení modelu při pádu nepodléhají záruce. Prosím přečtěte si podmínky záruky a podmínky bezpečnosti provozu 
před použitím. 

• Tento návod by měl být přečten s dohledem dospělé osoby 
• Model je určen pro uživatele starší 14 let 

 
 
Krok číslo 1. Vysílač 
Váš ParkZone Typhoon 3D je vybaven kvalitním 4-kanálovým RC vysílačem v módu 1 (řízení plynu na pravém kniplu, řízení výškovky 
na levém kniplu) nebo v módu 2 (řízení plynu na levém kniplu, řízení výškovky na pravém kniplu).   
V pravé horní části vysílače je umístěn přepínač dvojích výchylek, který zvětšuje / zmenšuje rozsah pohybu serv. 
1. Otevřete kryt baterií na zadní straně vysílače vysunutím podle šipek a vložte 8 ks 1,5V baterií “AA“, používejte vždy nové baterie. - 
Pozor na správnou polaritu baterií. Zavřete kryt vysílače. 
2. Otestujte funkci vysílače zapnutím – rozsvítí se LED dioda. Jakmile jste zkontrolovali funkci vypněte vysílač.  
3. Vždy vyměňte baterie pokud se ozve alarm (pípání) vysílače. 
 
 
Krok číslo 2. Nabití akumulátoru letadla 
Nabíječ je vybaven obvodem Delta-Peak detekujícím automaticky ukončení nabíjení. Tím je 
dosaženo ochránění akumulátoru proti přebití a zničení. Tímto nabíječem lze nabíjet pouze NiCd 
a NiMh akumulátory. Jakmile nabíječ detekuje plné nabití akumulátoru, automaticky přejde do 
udržovacího režimu. 
 
Důležité upozornění: Nabíjejte akumulátor těsně před letem. Pokud nabijete akumulátor 12 až 
24 hodin před letem znovu jej před letem znovu oživit. 
 
Důležité upozornění: Nabíječ není určen pro nabíjení LiPol akumulátorů. Při jeho použití může 
dojít ke zničení baterií a k jejich požáru. 
 
Vlastnosti nabíječe s obvodem Delta Peak. 
- Nabíjecí proud v rozsahu 0,5 – 1,8A. 
- Impulsní nabíjení 
- Adaptér k připojení do 12V zásuvky zapalovače auta. 
- HobbyZone konektor. 
- Nabíjení 5 – 10 článků NiCd a NiMh. 
- LED dioda signalizující nabíjení. 
 
Nabíjení NiMh HobbyZone akumulátorové sady 
1. Pomocí otočného ovladače na boku nabíječe nastavte hodnotu nabíjecího proudu na 1,4A. Podívejte se na následující tabulku. 
Kapacita akumulátoru  Max. nabíjecí proud Obvyklý čas nabíjení (může se měnit) 
600mAh 4,8 a 8,4V NiMh  0,8 A   40 minut 
900mAh 7,2 a 8,4V NiMh  1,2 A   40 minut 
1000mAh 10,8V NiMh  1,4 A   40 minut 
 
2. Spojte konektor akumulátoru s nabíjecím konektorem. 



3. Vložte vidlici nabíječe do zásuvky zapalovače automobilu (12V zásuvka). LED dioda pomalu bliká cca 40 minut během nabíjení. 
4. Jakmile začne dioda trvale svítit, nabíjení je ukončeno. Odpojte akumulátor. Můžete zkontrolovat, že je akumulátor na dotyk teplý. 

oznámka: Pokud nastavíte větší nabíjecí proudy, než jsou doporučeny v tabulce může dojít ke zničení akumulátoru i nabíječe. 

akumulátor na podložkách, které se mohou poškodit teplem. 
kumulátor nepřebíjejte. Nenechávejte nabíjený akumulátor bez dozoru. 

. Podvozek by měl být v zářezu těsný a pevně upevněný. 

a nasaďte na bok trupu. Před nasazením protáhněte kabel serva předchystaným otvorem. Nasaďte na trup 

ijímačem. Servokabely jsou ukončeny orientovaným propojovacím konektorem, který umožňuje 
ouze propojení ve správné polaritě. 

Před letem vždy zkontrolujte správný smysl výchylek! V případě potřeby přehoďte kabely serv křidélek. 

 
P
 
Bezpečnost: Akumulátor umístěte na teplu odolný povrch. Nenabíjejte 
A
 
 
Krok číslo 3. Upevnění podvozku 
1. Nasuňte podvozek do zářezu ve spodní části trupu 
2
 
 
 
 
 
 
 
Krok číslo 4. Upevnění křídla 
1. Najděte v krabici sadu křídel. Všimněte si na spodní straně upevněných serv. 
2. Jednu polovinu křídl
druhou polovinu křídla 
3. Opatrně zasuňte obě poloviny křídel na trup až na doraz.  
4. Zajistěte křídla proti vypadnutí přitáhnutím šroubu v držáku spojky v trupu.  
5. Propojte kabely serv křidélek s př
p
 

       
 
 

vodorovné ocasní plochy a směrovky Krok číslo 5. Upevnění 
1. Najděte výškovku v krabici. 
2. Nasuňte výškovku do připraveného otvoru v zadní části trupu. Zkontrolujte, že řídící páka je ve správné poloze – na horní straně.  
3. Jakmile je výškovka ve správné poloze, pomocí samolepící pásky přilepte výškovku k trupu. Výškovku přilepte ve všech čtyřech 

ě nasuňte panty 
 a zajistěte směrovku pomocí třech zajišťovacích špendlíků. 

ašroubujte vidličku. Jakmile je výškovka v neutrální poloze, vidličku zacvakněte do páky řízení a pojistěte 

. Před letem dolaďte správnou polohu trimem výškovky. 
 

spojích.  
4. Najděte směrovku v krabici. Opatrně zacvakněte ostruhu do připraveného držáku ve spodní části kýlu. 
5. Pomocí modelářského nože opatrně odchlípněte samolepku ve třech naznačených místech pantů na kýlu. Opatrn
směrovky do připravených míst. Přihlaďte samolepku kýlu
6. Na opačné straně kýu zajistěte špendlíky koncovkami. 
7. Zapněte vysílač a do modelu vložte pohonný akumulátor. Knipl i trim řízení dejte do neutrální polohy. 
8. Přichyťte vidličky táhel na vnější dírky pák řízení směrovky a výškovky. Výškovka a směrovka by měla být v neutrální poloze. Pokud 
není vyšroubujte nebo z
převlečeným kroužkem. 
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 Krok číslo 6. Upevnění vrtule a kuželu 
Obsahem balení Vašeho Typhoonu 3D jsou dvě vrtule. Můžete si vybrat vrtuli vyhovující více 
Vašemu stylu pilotáže.  
A. 13,5 x 7 (PKZ1006):  

Tato vrtule je vhodná pro první lety s Vaším modelem. Rozměr vrtule zajišťuje nižší 
letovou rychlost, ale také zajišťuje maximální výkon při stoupání (hlavně při použití 9-
článku NiMH). 

B. 12 x 8,75 (PKZ1007):  
Tato vrtule umožní lety vyšší rychlostí a je vhodnější pro akrobatické obraty. Tato vrtule 
je vhodná při napájení modelu 3-článkem LiPol baterií 2000mAh. 
 

Když jste si vybrali vhodnou vrtuli, je potřeba ji upevnit na hřídel převodovky. 
1. Nasaďte vrtuli na hřídel. Pozor nasaďte vrtuli správně. Hodnota stoupání vrtule je viditelná ze předu modelu. 
2. Dále navlečte na hřídel podložku a celou sestavu upevněte maticí. Matici dotáhněte klíčem. 
3. Nakonec nasaďte kužel. 
 
 
 
Krok číslo 7. Přijímač 
Přijímač má na svých výstupech následující přiřazení kanálů. 
Kanál č.1: Otáčky motoru 
Kanál č.2: Výškovka 
Kanál č.3: Pravé křidélko 
Kanál č.3: Levé křidélko 
Kanál č.4: Směrovka 
Kanál č.5: Pátý kanál – zapojení zkratovacích propojek 
 
Při propojování serv s přijímačem si uvědomte správné zapojení. Vždy si ověřte správnou funkci před letem. 
 
Tento přijímač je navržen tak, aby splňoval požadavky na flexibilitu použití. Součástí plošného spoje jsou zkratovací spojky, kterými je 
možné provádět různé změny v chování přijímače a přizpůsobovat jej pro další využití také v jiných modelech. 
 
Zapojená propojka 
Zapojením propojky do 6-výstupu vysílače umožníte vysílačem ovládat dvojí výchylky přepínačem na horní straně vysílače.  
 
Nezapojená propojka 
Odstraněním propojky bude vysílač pracovat jako klasický 5-kanálový RC vysílač a do 5-kanálu přijímače můžete připojit servo 
ovládající 5 kanál, jako například servo pro ovládání zatahovacího podvozku, atd. 
 

  
 
 
 
 
Krok číslo 8. 4-kanálový RC systém 
Váš PakZone Typhoon 3D je vybaven proporcionálním 4-kanálovým RC vysílačem v módu 1 (řízení otáček motoru pravým kniplem), 
nebo v módu 2 (řízení otáček motoru levým kniplem). Typhoon je také vybaven standardními mikro servy s třížilovým vedením signálu. 
Tato RC souprava je samozřejmě využitelná pro vestavbu a ovládání Vašich dalších meších modelů.  
 
Poznámka: Vysílač je vybaven reversem serv všech 4-kanálů. Normální poloha přepínačů je v horní poloze. Před letem vždy 
zkontrolujte správn smysl výchylek jednotlivých kanálů.  
 
Parametry vysílače:  
- Plně proporcionální 4-kanálový FM RC vysílač 
- V letovém režimu Typhoon je k dispozici přepínání dvojích výchylek řízení 
- Mechanické proporcionální trimy všech 4 kanálů 
- LED indikátor stavu napájecího akumulátoru 
- Závěsné oko pro popruh 
- Nabíjecí konektor v případě použití nabíjecích baterií ve vysílači 
- Servo revers 
- Komfortní a ergonomický design 
- Přepínač pro standardní / motýlkové ocasní plochy či elevony 
- Propojkou v přijímači řešené dvojí výchylky či řízení 5-kanálu 



 
 
 
Krok číslo 9. Střídavý elektronický regulátor 20A 
Model Typhoon 3D je poháněm 9-článkovou baterií NiMH 10,8V 1000mAh nebo 3-článkem LiPol 2000mAh. Pokud se pro napájení 
použije LiPol akumulátor, tak se razantním způsobem zvýší výkon modelu a také se prodlouží letový čas. 
Elektronický regulátor je vybaven funkcí automatického vypnutí motoru při poklesu hodnoty napájecího napětí u 9-článku NiMH. 
V případě použití 3-článku LiPol je nezbytně nutné provést přeprogramování elektronického regulátoru. Pokud neprovedete toto 
přeprogramování, může dojít k trvalému poškození pohonného LiPol 3-článku. Na toto poškození se nevztahuje záruka. 
 
Poznámka: Všechny LiPol baterie musí být nabíjeny pouze nabíječem LiPol baterií! V případě nabíjení nevhodným nabíječem 
může dojít k explozi, či požáru! 
 
Programování elektronického regulátoru: 
1. Pro vstup do režimu programování je nutné zapnout přijímač při poloze kniplu plynu v poloze plného plynu a držet polohu plného 
plynu po dobu 5 sekund. 
2. Nyní jste v režimu programování.  Regulátor toto indikuje trojím zapípáním. 
3. Poté přesuňte během max. 3 sekunf knipl plynu do středové polohy. Nyní budete procházet programovacím cyklem regulátoru. 
 
Při programování je kladný výběr prováděn přesunutím kniplu plynu do maxima. Zamítnutí volby je prováděno přesunutím směrem do 
minima. 
 
ANO: Přesuňte knipl na maximum a nechejte jej v poloze cca 1s. Ozve se jedno pípnutí. Poté knipl vraťte do středové polohy.  
NE: Přesuňte knipl na minimum a nechejte jej v poloze cca 1s. Ozve se jedno pípnutí. Poté knipl vraťte do středové polohy. 
 
A. Nastavení automatického vypnutí regulátoru pro LiPol nebo NiMH baterie 
1 pípnutí – automatické vypnutí regulátoru 
* během 5 vteřin je potřeba provést volbu 
 LiPol – poloha maximum 
 NiMH – poloha minimum (tovární nastavení) 
Po provedení výběru přejde regulátor automaticky za cca 3s na další nastavení B. 
 
B. Nastavení brzdy 
2 pípnutí – nastavení brzdy 
* během 5 vteřin je potřeba provést volbu 
 Brzda vypnuta – poloha maximum (tovární nastavení) 
 Brzda zapnuta – poloha minimum 
Po provedení výběru přejde regulátor automaticky za cca 3s na další nastavení C. 
 
C. Časování motoru 
3 pípnutí – časování motoru 
* během 5 vteřin je potřeba provést volbu 
 Motor s rotačním pláštěm (4 pólové, nebo velké motory) – poloha maximum 
 Motory s vnitřním rotačním pláštěm – poloha minimum (tovární nastavení) 
 
Jakmile máte nastaveny parametry jednoduše vypněte regulátor. Hodnoty jsou naprogramovány. 
 
Odjištění motoru 
Elektronický regulátor zabraňuje při zapnutí přijímače roztočení motoru v případě, že není knipl plynu v pozici minima alespoň po dobu 
1s. Tři pípnutí signalizují odjištění motoru. 
 
Doporučujeme dohled dospělé osoby. 



Varování: Nikdy se nenacházejte ve stejné rovině jako točící se vrtule. Nedávejte žádné předměty do otáčející se vrtule. Otáčející se 
vrtule může způsobit poranění. 
 
 
Krok číslo 10. Kontrola dosahu Vaší RC soupravy 
Upozornění: Pozor na možnost roztočení vrtule při tomto testu. Veškeré předměty dejte z dosahu vrtule, pozor na Vaši vlastní 
bezpečnost.  
Jakmile jste provedli kompletní sestavení a nastavení elektroniky je čas k ověření dosahu vysílače Vašeho Typhoonu. 
Test před každým letovým dnem 
Pro tento test budete potřebovat pomocníka: Jeden člověk bude držet vysílač a druhý bude držet model. Zkontrolujte, že na Vašem 
kanále není jiný model, či vysílač. 
1. Jeden člověk drží vysílač a druhý člověk jde s modelem o 100 kroků dále. 
2. Ujistěte se že je ovladač plynu stáhnutý. 
3. Vytáhněte zcela anténu vysílače a zapněte vysílač. 
4. Připojte akumulátor modelu. 
5. První člověk provádí operace s vysílačem, druhý člověk bedlivě kontroluje správné chování motoru a výchylek řídících ploch modelu. 
 
Pozor! Člověk držící model jej musí držet tak, aby nepřišel do kontaktu s točící se vrtulí. 
 
Pokud se model nechová korektně v žádném případě neleťte. Přineste Váš Typhoon 3D k prodejci, nebo kontaktujte servisní centrum. 
 
Pokud s modelem nelétáte, či končíte letový den, tak vždy z modelu vyjměte pohonnou baterii. Vypínač na boku modelu je 
určen pouze pro krátký čas používání na letišti před letem. I když je vypínač vypnut, tak regulátor odebírá z akumulátoru 
modelu proud a může dojít k jeho vybití a trvalému poškození (zvláště při použití LiPol baterie). 
 
  
Krok číslo 11. LétáníVyhledejte velkou volnou plochu  
- Doporučujeme velkou otevřenou travnatou plochu – nejlépe modelářské letiště. 
Váš Typhoon letí značnou rychlostí. To znamená, že se rychle vzdaluje, čím větší 
plocha je, tím lépe! 
- Je naprosto nutné mít k dispozici minimálně 100m volného prostoru ve všech 
směrech od pilota. Nedodržení této vzdálenosti je nebezpečné a může vést 
k nehodě. 
 
Velmi důležité upozornění: Nikdy nelétejte nad, nebo v blízkosti osob, budov, 
vedení elektrického proudu, silnic, železnic, automobilů, stromů, vodních ploch, 
chodníků, nebo objektů, do kterých byste mohli vrazit. Prosím neberte toto varování 
na lehkou váhu, zajistíte bezpečnost osob, vybavení a také Vašeho Typhoonu 3Du.  
Na zničení modelu při pádu, nebo při ztrátě se nevztahuje záruka. 
 
- Pro zálet modelu doporučujeme nastavit menší hodnoty výchylek. 
- Pro zálet modelu vyberte den, kdy panuje bezvětří. 
Můžete letět! Pokud počkáte na správný den, budete odměněni úspěšným letem. Při Vašem prvním letu počkejte pokud vítr nepřesáhne 
maximálně 10km/h. 
Poznámka: Různá síla větru – ve výšce může být rychlost větru větší, než při zemi. V tomto případě může být Typhoon 3D tímto 
větrem unášen. 
Zkontrolujte vrcholky stromů, můžete tím odhadnout sílu větru v této  
 
1. Model po startu začne stoupat. Nechte běžet motor na plný výkon. Snažte s modelem vyletět do výšky 15m. Leťte stále proti větru. 
2. Udělejte malé korekce směru letu vpravo a vlevo tak, aby model letěl přímo, stále proti větru. Neprovádějte s modelem zatáčku dokud 
nebude minimálně ve výšce 15m.  
3. Vytrimujte let modely trimy na vysílači. Pokud ještě dále potřebujete provést další nastavení odpojte vidličku táhla a šroubováním 
upravte její délku podle potřeby a znovu nacvakněte na páku řízení. 
4. Mějte na paměti, že dosah RC soupravy modelu je kolem 800m, tak neleťte s modelem zase příliš daleko. 
5. Létejte proti větru. 
6. Létání při příliš velkém větru může vést k nehodě a ke zničení modelu, nebo k odnesení modelu větrem. 
7. Nepřitahujte příliš dlouho výškovku. Model může ztratit rychlost a spadnout do vývrtky.  
8. Poničení nebo ohnutí křídel a ocasních ploch má velký vliv na letové vlastnosti modelu. Poškozené díly vyměňte. 
 
Velmi důležité: 4-kanálový ovládací systém je určený pro zkušenější piloty. Nemůžeme Vám doporučit Typhoon 3D jako Váš vůbec 
první RC model. Pokud již máte s úspěchem za sebou lety s 3-kanálovými ParkZone modely, jste tak připraven pro lety s modelem 
Typhoon 3D. Doporučujeme Vám pomoc zkušenějšího RC pilota.  
Na zničení modelu při pádu, nebo při ztrátě se nevztahuje záruka. 
 
 
Krok číslo 12. Opravy 
Pokud se stane nehoda a Váš Typhoon 3D je poškozen, je potřeba provést opravu. Pro opravu můžete použít buď vteřinové lepidlo na 
polystyrén (CA), nebo rychle tuhnoucí epoxyd. Při troše trpělivosti budou opravené díly pěkně slepeny. Pokud dojde při nehodě 
k deformaci, nebo ke zkroucení křídla, nebo ocasních ploch je potřeba díly vyměnit. Prostudujte si seznam náhradních dílů k modelu. 
 
 
Zásady bezpečného provozu 
1. Nepodceňujte čtení návodu. Postupujte podle návodu, jinak může dojít ke škodám , případně ke zranění. Vždy myslete v prvé řadě 
na bezpečnost. 
2. Vždy manipulujte s modelem tak, aby Vás vrtule nemohla zasáhnout. Dávejte pozor, aby se Vám nedostaly vlasy do vrtule třeba při 
startu hodem z ruky, nebo při větrném počasí. 



3. Nikdy nelétejte při silném větru. Můžete ztratit kontrolu nad modelem a havarovat. Nikdy nelétejte poblíž osob, automobilů, železnice, 
budov, vedení elektrického proudu, vodních ploch, stromů, ve špatných terénech. Nikdy nežádejte další osoby aby chytaly model pokud 
je ve vzduchu, může to vést k poraněním. 
4. Doporučujeme dohled dospělé osoby, pokud model řídí pilot ve věku 14 let nebo mladší. 
5. Nabíjení akumulátoru: Vždy použijte nabíječ určený pro nabíjení akumulátoru modelu. Při nabíjení nenechávejte akumulátor bez 
dozoru. Pohlídáte si přebíjení akumulátoru. Pokud akumulátor nabíjíte, položte ho na teplu odolnou podložku. Nikdy nepokládejte při 
nabíjení akumulátor na koberec nebo na sedadlo automobilu. Když je akumulátor teplý, je nabit. Okamžitě zastavte nabíjení. 
6. Nikdy neřežte do akumulátoru, do nabíječe nebo do kabeláže modelu. Může dojít k těžkým poraněním. Vyvarujte se zkratování 
akumulátoru (spojení kladného a záporného pólu akumulátoru), může dojít ke vzniku požáru, nebo ke zničení. 
7. Pokud pracujete  modelem vždy mějte zapnutý vysílač pokud připojujete akumulátor do modelu. Vyvarujte se styku s vrtulí. Pokud 
končíte s létáním modelu, vždy nejprve vypojte akumulátor z modelu a poté teprve vypněte vysílač. 
8. Nikdy nelétejte na stejné frekvenci jako jiný pilot ve Vašem prostoru. Frekvence Vašeho modelu je uvedena na štítku nalepeném na 
trupu modelu a na samolepce umístěné na zadní straně vysílače. 
 
 
Záruka 
Prosím nerozebírejte a neupravujte žádným způsobem R/C model a vysílač. Výrobce ani dovozce nijak neodpovídá za škody 
způsobené nesprávným používáním, rozebíráním nebo úpravami. Jakékoliv modifikace a jiné úpravy ruší záruku. Záruka se též 
nevztahuje na zničené díly při používání, nebo při haváriích. 
Pokud hodláte využít záruční opravu, držte se prosím následujících kroků. 
1. Vypojte akumulátor z modelu. Všechny součásti modelu zabalte do originálního balení s kopií dokladu o koupi a pro ochranu ještě 
přebalte transportním obalem. Nezapomeňte napsat čitelně Vaše jméno a adresu. 
2. K modelu ještě přiložte co nejdetailnější popis vzniklých problémů. Připište datum a ještě jednou Vaše jméno a adresu. 
V případě opravy, na kterou se nevztahuje záruka Vás budeme informovat o ceně opravy pokud tato převýší částku 50% ceny modelu. 
 
Záruční a pozáruční servis provádí firma ASTRA, spol. s r.o. 
 
 
Náhradní díly 
Našim cílem je udržet Váš model neustále v letuschopném stavu! Náhradní díly žádejte u Vašeho obchodníka, nebo přímo u nás. 
Prosím vždy se ptejte nejdříve u Vašeho obchodníka - podpoříte tím jeho prodej. Pokud neuspějete obraťte se s důvěrou na nás 
(www.astramodel.cz). 
 
Kód Název 
PKZ1006 Vrtule 13,5 x 7 
PKZ1007 Vrtule 12 x 8,75 
PKZ4102 Sada samolepek 
PKZ4104 Hřídel vrtule s příslušenstvím 
PKZ4107 Kužel 
PKZ4113 Kabina 
PKZ4114 Přepážky se šroubky 
PKZ4115 Návod k použití 
PKZ4116 Střídavý motor s pastorkem 
PKZ4117 Střídavá elektronický regulátor 20A 
PKZ4120 Sada křídel 
PKZ4121 Páky řízení s příslušenstvím 
PKZ4122 Sada táhel s vidličkami 
PKZ4123 Křidélka s příslušenstvím (2) 
PKZ4124 Vertikální casní plochy s příslušenstvím 

Kód Název 
PKZ4123 Křidélka s příslušenstvím (2) 
PKZ4124 Vertikální casní plochy s příslušenstvím 
PKZ4124 Vertikální casní plochy s příslušenstvím 
PKZ4125 Horizovntální ocasní plochy s příslušenstvím 
PKZ4126 Kryt motoru 
PKZ4128 Převodovka s pastorkem 
PKZ4130 Mini servo 3W s pákami 
PKZ1131 Převody serva 
PKZ4141 4-kanálový RC vysílač 
PKZ4151 4/5 kanálový přijímač 
PKZ4167 Náhradní trup 
PKZ1519 Nabíječ s Delta Peak detekcí 
PKZ1027 10,8V 1000mAh NiMH akumulátor 
PKZ1027 10,8V 1000mAh NiMH akumulátor 

 
 
 
Výrobce a dovozce si vyhrazují právo změn bez předchozího upozornění. 
 
 
Prohlášení o shodě: 
Firma ASTRA, spol. s r.o., Farma Volenov 106, 687 53 Suchá Loz tímto prohlašuje, že model letadla Typhoon 3D0 je ve shodě se 
základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanovení Nařízení vlády č. 426/2000 Sb. [ / Směrnice 1999/5/ES]. 
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