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„Born to FLY…
born to be in the SKY“

RC motorová krosna
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Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.
Děkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek naší firmy. Věříme, že Vám tento návod k obsluze pomůže ke
zprovoznění, k bezpečnému provozování a zajištění potřebné péče o zakoupený produkt. Pokud se
budete držet tohoto návodu, umožní Vám využít maximálního výkonu a přinese požitek z létání s RC
paraglidingovými modely.
Tým RC para SKY

Bezpečnostní upozornění:
Nákupem tohoto modelu se stáváte jeho uživatelem a zodpovídáte za jeho používání a případná
rizika spojená s jeho provozováním. Výrobce RC para SKY ani prodejce nejsou zodpovědní za
škody vzniklé v důsledku případné nehody. Přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze,
minimalizujete tím možnost vzniku problémů při provozování RC paraglidingových modelů.
Rádiem řízené modely jsou zdrojem zábavy i sportovních zážitků. Při nevhodném použití ale
mohou představovat zdroj nebezpečí a škod. Před každým letem proveďte řádnou předletovou
kontrolu. Ujistěte se, že látka vrchlíku a šňůry vrchlíku nejsou poškozeny z předchozích
případných pádů. Ujistěte se před letem, že napájecí baterie jsou řádně nabité. Před prvním letem
zkontrolujte dosah RC soupravy a před každým letem vždy zkontrolujte, zda je elektronika řádně
připevněna a zda v pořádku funguje (např. ovládání serv, motoru atd.). Nelétejte nad diváky, nad
auty, stromy a nad budovami, dále při nepříznivých povětrnostních podmínkách a za špatné
viditelnosti.
V případě létání akrobatických prvků s RC paraglidingovými modely jsou vždy zapotřebí
dostatečné zkušenosti pilota pro správné reakce a správné ovládání modelu v pravý čas.
Nepokoušejte se létat akrobatické prvky bez dostatečných zkušeností a znalostí – v případě
nesprávného ovládání a nesprávných reakcí pilota může u akrobatických prvků dojít k nebezpečí
a ke škodám na majetku i na zdraví. Akrobatické prvky také nezkoušejte s modely, které pro
akrobacii nejsou určeny.
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1. KONSTRUKCE MOTOROVÉ KROSNY A JEJÍ ČÁSTI
Stabilní a pevná konstrukce ochranného koše RC krosny o průměru 33 cm je vyrobena z nerezové oceli.
Stejně tak i tělo pilota je vyrobeno z nerezového plechu o síle 2 mm. Obě konstrukce jsou k sobě spojeny
čtyřmi šrouby o průměru 6 mm. Mezi další části krosny patří páky na paže pilota, které jsou z laminátové
desky o síle 2 mm. Nohy pilota jsou konstruované ze silikonové hadice, díky zvolenému materiálu zde
není žádné riziko zlomení nohou při přistání. Hlava, ruce a boty pilota jsou odlity ze speciálního tvrdého
polyuretanu.

2. OSAZENÍ KROSNY ELEKTRONIKOU
V případě, že si zakoupíte krosnu bez elektroniky nebo pouze s některým komponentem elektroniky, je
nutné krosnu před prvním použitím nejprve osadit kompletní elektronikou. Ke zprovoznění krosny je
zapotřebí motor, regulátor, vrtule a 2 ks serv. Pro kompletní létání budete dále potřebovat ještě baterie,
přijímač a RC soupravu (vysílačku).

2.1. Osazení ochranného koše (motor, regulátor, vrtule)
Motor: Na zadní části ochranného koše jsou předvrtány díry se závity pro uchycení motoru. Motor se již
dále nijak nevyosuje. Je dobré, aby kabely od motoru směřovaly nahoru pro lepší spojení s regulátorem.
Výkon motoru by měl být minimálně 450 W.
Regulátor: Pod uchycením na motor je nalepena oboustranná lepicí páska, na kterou přiděláme
regulátor. Páska je pevná a výborně drží, proto se nemusíme bát ztráty regulátoru. Regulátor dále spojíme
s kabely od motoru. Regulátor vždy volíme takový, aby byl svým výkonem vhodný pro parametry
vybraného motoru.
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Vrtule: Vrtuli osadíme na motorové lože a zajistíme kuželem. Vrtuli volíme takovou, aby svými parametry
byla opět vhodná pro ostatní zvolené komponenty a zároveň aby svými rozměry byla vhodná pro velikost
koše.

2.2. Osazení těla pilota (serva)
Serva: Do připravených děr vložíme standartní serva a dotáhneme čtyřmi šrouby. Doporučujeme zvolit
taková serva, která budou mít tah minimálně 10 kg.

2.3. Kompletní zprovoznění (baterie, přijímač)
Pro kompletní létání s RC motorovou krosnou je dále zapotřebí ještě baterie a přijímač.
Baterie Li-Po: Prostor pro vložení baterie je ve spodní části těla pilota, kde je box o velikosti 140 x 50 x
30 mm.
Přijímač: Pro zprovoznění motorové krosny nám postačí 3 kanály na přijímači (2x ruce, 1x motor s
regulátorem).

3. NASTAVENÍ PŘED LETEM
3.1. Zapojení elektroniky a zprovoznění motoru
Do přijímače připojíme konektory od serv, a to do kanálu č. 1 a č. 4. Do kanálu č. 3 připojíme konektor od
regulátoru. Nabitou baterii vložíme do připraveného boxu v těle pilota. Tímto máme elektroniku zapojenou.
Dále otestujeme, zda se nám motor otáčí správným směrem. Vezmeme vysílač, páku s plynem dáme do
nulové pozice a vysílač zapneme. Poté propojíme konektory od regulátoru a baterie na krosně (vždy si
dáme pozor, aby nedošlo ke špatnému zapojení baterie – mohlo by dojít ke zkratu baterie a k explozi!!).
Po propojení by nám měl regulátor zapípat. Nyní zlehka přidáme plyn, abychom zjistili, zda se nám motor
a vrtule točí správným směrem. Pokud ano, máme vše zapojeno správně. Pokud ne, je třeba odpojit
baterii a přepojit dva konektory mezi regulátorem a motorem. Znovu zapojíme baterii a opět odzkoušíme
lehkým přidáním plynu. Nyní máme motor odzkoušený a připravený k prvnímu letu.

3.2. Seřízení rukou pilota, typy ovládání
Nejprve si přiděláme páky paží na serva. Zapneme baterii, aby se nám serva dostaly do neutrální polohy,
připravenou ruku pilota provlékneme skrz rukáv bundy a ruku připevníme na servo do takové polohy, jaká
je uvedena na následujícím obrázku (tzv. neutrální poloha rukou). Stejné je to i na druhé straně. Obě
strany pák na servech zajistíme šrouby a dotáhneme.
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Při volbě stylu ovládání rukou pilota bude záležet, jaký styl při řízení si sami zvolíte, případně na jaký styl
ovládání jste zvyklí. Popíšeme zde dva nejčastější typy řízení v MODE 2, což je plyn na levé páce. Pokud
budeme používat MODE 1, je plyn na pravé páce.
A. Klasické ovládání rukou
Toto ovládání je srovnatelné s ovládáním skutečného velkého paraglidingového křídla. Na pravé páce je
ovládání pravé ruky pilota, na levé páce je plyn a ovládání levé ruky pilota. Toto ovládání nám umožní
citlivé řízení RC pilota a RC vrchlíku, můžeme tedy pomocí tohoto stylu docílit jemnějšího a realističtějšího
letu, a to díky tomu, že každá ruka pilota je ovládána samostatně. Charakteristika tohoto ovládání:







levou páku dáme na vysílači k sobě, motor je vypnut
levou páku dáme na vysílači od sebe, zvýší se nám otáčky motoru (resp. přidáme plyn)
levou páku dáme doleva, levá ruka pilota půjde dolů
levou páku dáme doprava, levá ruka pilota půjde nahoru
pravou páku dáme doprava, pravá ruka pilota půjde dolů
pravou páku dáme doleva, pravá ruka pilota půjde nahoru

na obrázku znázorněna tato pozice:
„pravou páku dáme doprava, pravá ruka pilota půjde dolů”
(levá ruka je v neutrální poloze)

na obrázku znázorněna tato pozice:
„pravou páku dáme doleva, pravá ruka pilota půjde nahoru”
(levá ruka je v neutrální poloze)
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B. Ovládání pomocí tzv. delta-mixu
Pokud zvolíme typ ovládání delta-mix, je zde nevýhodou, že nemůžeme ovládat každou ruku pilota zvlášť.
Toto však platí pouze pro starší typy RC souprav. U novějších modelů RC vysílačů můžeme nastavit
stejné ovládání, jako v případě bodu „A. Klasické ovládání rukou”. Pro starší typy RC souprav, kdy nelze
ovládat každou ruku zvlášť, platí tato charakteristika ovládání:







levou páku dáme na vysílači k sobě, motor je vypnut
levou páku dáme na vysílači od sebe, zvýší se nám otáčky motoru (resp. přidáme plyn)
levou páku dáme doleva, levá ruka pilota půjde dolů a zároveň pravá ruka pilota půjde nahoru
levou páku dáme doprava, pravá ruka pilota půjde dolů a zároveň levá ruka pilota půjde nahoru
pravou páku dáme k sobě, obě ruce pilota půjdou dolů
pravou páku dáme od sebe, obě ruce pilota půjdou nahoru

na obrázku znázorněna tato pozice:
„levou páku dáme doleva, levá ruka pilota půjde dolů
a zároveň pravá ruka pilota půjde nahoru”

na obrázku znázorněna tato pozice:
„pravou páku dáme od sebe, obě ruce pilota půjdou
nahoru”

3.3. Kontrola váhy motorové krosny
Před letem vždy zvážíme motorovou krosnu a snažíme se ji dovážit na správný poměr vůči zvolenému
RC vrchlíku dle doporučení výrobce.
Kontrola váhy krosny je velmi důležitá. Zvolíme-li správnou váhu, bude RC vrchlík více reagovat na
řízení, bude živější, obratnější. Při nižším zatížení bude naopak vrchlík méně stabilní.
V případě, že na krosnu potřebujeme přidat další závaží, je důležité stále dbát na správné těžiště celé
letové soustavy a na správný náklon zavěšené krosny pod padákem, tedy celá soustava musí být při letu
vyvážená. Pokud tomu tak není, pak se může krosna po startu dostat do nesprávné polohy - buď je v
poloze "předkloněno" nebo "zakloněno". Velký záklon způsobuje přenesení točivých momentů od vrtule
do svislé osy, čímž může při silném motoru a lehké krosně dojít k přetočení krosny kolem svislé osy.
Následně dojde k zamotání šňůr a znemožnění řízení - tzv. "twist". K takové situaci při správně vyvážené
krosně nemůže dojít.
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SPRÁVNĚ

ŠPATNĚ – předkloněno

ŠPATNĚ – zakloněno
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3.4. Připevnění vrchlíku ke krosně
V případě, že máte RC motorovou krosnu i RC vrchlík zakoupený od naší firmy RC para SKY, připojíte
vrchlík ke krosně způsobem zde popsaným. V případě použití vrchlíku od jiné značky je třeba držet se
doporučení konkrétního výrobce.
Vrchlík připojíme pomocí karabin k motorové krosně tak, aby řada „A“ směřovala dopředu ve směru letu.
Řidičky protáhneme skrz půlkroužky na spodní části popruhu, který je určen pro řadu „C“ (případně „B“
dle typu RC vrchlíku – viz návod k obsluze RC vrchlíku), a poté přivážeme do rukou pilota. Doporučená
délka řidiček pro jednotlivé naše vrchlíky je popsána konkrétně v návodu k obsluze u každého RC
vrchlíku.

4. START, RŮZNÉ LETOVÉ REŽIMY A PŘISTÁNÍ
4.1. Fáze startu a letu
Vždy létáme na volném prostranství a dbáme na to, aby se ve směru letu nenacházely žádné překážky.
Uchopíme motorovou krosnu a zvedneme vrchlík nad hlavu. Pokud je správně naplněný vzduchem,
můžeme lehce přidat plyn na motorové krosně (v této fázi nikdy nedáváme plný plyn, došlo by
k situaci, že by pilot „předběhl“ vrchlík a následoval by pád) a pilota poslat do vzduchu do fáze letu.
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Lehkou korekcí plynu zajistíme mírné stoupání vrchlíku. Pokud jsme dobře nastavili řidičky na obou
rukách, vrchlík pokračuje v rovném přímém letu.
Upozornění: Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s motorovou krosnou / tříkolkou!!! Vždy
dáváme pozor, aby nám při zapnutí motoru nesprávnou manipulací vrtule nepořezala ruce či
nepřesekala šňůry vrchlíku.

4.2. Letové režimy
Pilot ovládá padákový kluzák pomocí řídících šňůr – tzv. řidiček. Řidičkami se stahuje část zadní hrany
kluzáku (odtoková hrana), čímž se mění čelní odpor kluzáku na té straně, na které byla stažena řidička.
Řízení kluzáku, změnu směru letu, lze provádět řidičkami jen v horizontální rovině, padákový kluzák
nemůže sám od sebe stoupat. Ke stoupání se využívají stoupavé vzdušné proudy, nebo se k získání
výšky používá pohonná jednotka – motor s vrtulí.
1. Přímý let je nejzákladnější pohyb padákového kluzáku. Při stažení řídících šňůr se sníží dopředná
rychlost a zvýší se opadání. To lze provádět až do té doby, dokud má padák větší dopřednou rychlost
než minimální. Při dosažení minimální rychlosti se již nesmí dále brzdit, jinak se zdeformuje vrchlík a
padák přejde do nestandardního režimu letu (spirála apod.).
2. Mírná zatáčka se provede stažením řídící šňůry na té straně, na kterou chceme zatočit. Stahuje se jen
lehce, protože se provádí mírná zatáčka. V momentě, kdy vrchlík udělá požadovanou zatáčku, řidičky
opět pomalu povolujeme.
3. Ostrá zatáčka „utažená“ se provede větším a rychlejším stažením řídící šňůry na té straně, na kterou
chceme zatočit, a zároveň povolením řídící šňůry na druhé straně. Díky většímu náklonu se více sníží
dopředná rychlost a zvýší se opadání než u mírné zatáčky. Pokud létáme s motorem, můžeme si pomoci
přidáním plynu na motoru.
4. Spirála je prvek, do kterého se dostaneme intenzivním přibrzděním jedné strany padáku. S ohledem
na specifika tohoto režimu se spirála řadí mezi tzv. nestandardní režimy v paraglidingu.
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Upozornění:
Při řízení RC paraglidingových modelů je nezbytné létat s citem na pákách vysílače, a to z toho
důvodu, že vrchlík reaguje na řízení vždy s lehkým zpožděním oproti jiným RC modelům
(letadlům), kdy je reakce modelu (letadla) na řízení okamžitá.
V momentě, kdy při létání s RC vrchlíkem stáhneme páku vysílače, stáhne se ihned také ruka
pilota, ale vrchlík na toto stažení zareaguje až následně. Pokud bychom během té chvilky zatáhli
za páku vysílače ještě více, protože bychom se domnívali, že vrchlík nezareagoval, padák
najednou zareaguje ostrou zatáčkou a v případě, že se této situace zalekneme a budeme ihned
tzv. „kontrovat“ na druhou stranu, rozhoupeme vrchlík ze strany na stranu.
Řešením je přestat se snažit vrchlík srovnat taháním střídavě za levou a pravou řidičku, spíše
vrchlík uvést do klidu lehkým přitažením (přibrzděním) obou stran, a vrchlík se sám srovná do
rovného klidného letu.

4.3. Speed systém
Tzv. „speed bar“ systém je druh ovládání, který se používá pro zvýšení rychlosti vrchlíku. Při použití speed
systému se změní úhel náběhu vrchlíku vůči zemi – zkrátí se řada A a B šňůr. Tímto se zvýší rychlost a
také opadání vrchlíku, zároveň se však zvýší i možnost zborcení náběžné hrany vrchlíku. V případě
použití speed systému by vrchlík neměl být přibržděn (při neutrální poloze rukou), jelikož potom dochází
k deformaci profilu křídla, nikoliv k požadovanému zrychlení vrchlíku.
Speed systém se používá především při svahovém létání, kdy proudy větru mohou být více nestabilní
(nárazový vítr). Využít ho můžeme také při motorovém létání pro zrychlení letu, například při potřebě
vylétnutí ze stoupavého proudu.
Jak připojit speed systém?
Použití speed systému u našich vrchlíků není nezbytné, jelikož všechny naše vrchlíky jsou již
konstruovány a navrženy s potřebným narychlením. Pokud však přesto budete chtít speed systém
použít, volné konce u našich vrchlíků jsou připraveny pro toto použití speed systému.
Na volném konci je všitý půlkroužek, na který přivážeme šňůru. Stejně postupujeme u obou volných
konců. Je velice důležité, aby šňůry pro speed systém byly stejně dlouhé na obou stranách!!!
Naše motorová krosna není přímo připravena pro použití speed systému, ale postačí pouze na
konci těla pilota (v místě, kde začínají nohy) na boční straně vyřezat díry dle rozměru zvolených
serv a připevnit zde dvě serva (na každou stranu jedno) včetně servo pák. Serva by měla být
minimální tah alespoň 7 kg. Konec šňůry od speed systému uvážeme do servo páky.
Při použití speed systému za letu stahujeme maximálně 2 cm, jinak by mohlo dojít ke zborcení
vrchlíku.
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přivázání šňůry do půlkroužku

připojený speed systém na obou stranách

4.4. Přistání
S vrchlíkem se snažíme přistávat ideálně proti větru a s vypnutým motorem (v případě přistání po větru
dojde k nechtěnému zrychlení vrchlíku; v případě zapnutého motoru při přistání by mohlo dojít ke střetu
vrtule se šňůrami a k jejich přetrhání). Nalétneme tedy proti větru a v momentě, kdy je pilot cca 1 – 2
metry nad zemí, naplno odbrzdíme a vypneme motor, pokud jsme ho nevypli již dříve. Tímto odbrzděním
docílíme toho, že vrchlík nabere rychlost a zvětší se opadání vůči zemi. Ve chvíli, kdy je pilot těsně před
přistáním (zhruba 20 – 30 cm nad zemí), naplno zabrzdíme obě strany řidiček najednou pro co nejjemnější
dosednutí. Vrchlík se tímto grifem vyhoupne a pilot dosedne.
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5. PÉČE O RC MOTOROVOU KROSNU
Stav Vaší RC motorové krosny a její životnost závisí na správném zacházení, skladování a péči, kterou
jí věnujete. Dbejte proto následujících bodů:
Použití
-

Před prvním letem zkontrolujte dosah RC soupravy.
Před každým letem se ujistěte, že napájecí baterie jsou řádné nabité. Vždy také zkontrolujte, zda
funguje ovládání serv a zda správně funguje motor.
Zvolte vhodné startoviště a vhodný prostor pro přistání. Řiďte se doporučenými pokyny výrobce
pro přistání motorové krosny tak, aby dosednutí pilota na zem bylo co nejjemnější s minimálním
nárazem do země. Nikdy nepřistávejte na betonu či asfaltu.

Skladování
-

Motorovou krosnu skladujte v suchém prostředí s kontrolovanou teplotou.
Při skladování vždy odpojte napájecí baterie.
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6. TECHNICKÉ PARAMETRY
 konstrukce ochranného koše motorové krosny o průměru 33 cm z nerezové oceli
 konstrukce těla pilota z nerezového plechu o síle 2 mm s boxem 140 x 50 x 30 mm (pro vložení
baterie)
 páky na paže pilota z laminátové desky o síle 2 mm
 nohy pilota ze silikonové hadice
 hlava, ruce a boty pilota odlité ze speciálního tvrdého polyuretanu
 látková sedačka s popruhy
 oblečení pro pilota
 karabiny pro uchycení RC vrchlíku

7. VÝROBCE
RC para SKY
Černíkovice 248
517 04
CZ - Česká republika
IČ: 88778045
rcparasky@email.cz
www.rcparasky.com
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