
 

 

Děkujeme Vám za zakoupení motoru firmy HET. Pro maximální využití jeho vlastností si pečlivě prostudujte 

tento návod. 

 

Motory Typhoon musí být vždy provozovány s vhodným regulátorem otáček pro bezkomutátorové motory. 

Nikdy nepřipojujte motory přímo ke zdroji AC proudu.  

 

S motory zacházejte s maximální opatrností, zvlášť pokud je na motoru namontovaná vrtule nebo dmychadlo 

a motor je připojený regulátoru a akumulátoru. Motor, který se vymkne kontrole, může způsobit vážné 

zranění osob a škody na majetku. Nikdy nepoužívejte ani mírně poškozený motor. 

 

Pro napájení motorů používejte pouze akumulátory, které jsou určené pro napájení RC modelů a jsou 

opatřené odpovídajícími konektory. 

 

Přetížení motoru způsobené například použitím příliš velké vrtule, zablokováním výstupního hřídele, nebo 

provozem motoru po příliš dlouhou dobu, může motor zničit. Vždy zajistěte odpovídající chlazení motoru, 

pokaždé použijte chladič (pokud je součástí balení). 

 

Motor nerozebírejte, při rozebrání uživatelem záruka zaniká. Záruka se také nevztahuje na závady vzniklé 

nesprávným použitím a na poškození motoru při havárii modelu. 

 

 

Důležitá upozornění: 

Nepoužívejte vyšší napětí, než je specifikované !!! 

Nepoužívejte vyšší proud, než je uvedený !!! 

Nepoužívejte vyšší než doporučený počet článků baterie. 

Nepoužívejte jiné, než doporučené dmychadlo. Větší průměr a vyšší počet lopatek 

dmychadla mohou výrazně zvýšit proud! Použití nedoporučeného dmychadla je na 

vlastní riziko uživatele a ruší záruku. 

Přívodní kabely a konektory musí být dobře izolovány. Při náhodném spojení dvou drátů může 

dojít ke zkratu. 

Do motoru nesmí vniknout voda ani vlhkost. Došlo by k trvalému poškození motoru a není 

vyloučeno ani zničení regulátoru. 

Pokud se motor ohřeje, nechte ho před dalším provozem vychladnout. 

Hřídel se velmi rychle otáčí, nedotýkejte se ho. Pokud motor zkoušíte jen doma na stole, dobře 

ho upevněte. Nedržte motor jen v ruce. Může se vysmeknout a vrtule může způsobit vážné 

zranění. 

Nepoužívejte poškozený motor. 

 

Reklamace 

Reklamační řízení podléhá platným zákonům. 

Při případných reklamacích přiložte vyplněný formulář, který najdete na našich stránkách v 

záložce “Ke stažení”. 

 

Doufáme, že si s motory HET Typhoon užijete mnoho zábavy. Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte nás 

kontaktovat. 
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