
Informacje i instrukcja użytkowania samolotu Phoenix 500011A2
Zasilanie: 6szt barterii typu  AA , akumulator Li-Po 3,7V zamontowany w samolocie. 
Czas ładowania – około 50-60 minut.

Instrukcja obrazkowa strona 5 przedstawia prawidłową instalację 6 szt baterii typu AA wewnątrz
nadajnika.  Przy montażu baterii   zwróć uwagę na prawidłową polaryzację  (+ -).Nie  mieszaj
baterii  starych  z  nowymi,  nie  zwieraj,  nie  próbuj  ładować  baterii  nie  przeznaczonych  do
ładowania.  Baterie  przeznaczone  do  ładowania  na  czas  ładowania   muszą  być  wyjęte  z
zabawki-ładowanie  wyłącznie  pod  opieką  dorosłych.  Wyjmij  zużyte  baterie  z  zabawki  co
zapobiegnie ich wylaniu.
W przypadku gdy czerwona lampka LED po włączeniu zasilania nie świeci jasnym światłem
należy wymienić baterie na nowe.

Ładowanie akumulatora Li-Po w samolocie: 
W celu naładowania akumulatorka  należy  wyłączyć zasilanie nadajnika a także samolotu
.Następnie   delikatnie   podłączyć  kabelek zasilający do gniazdka na kadłubie  samolotu  od
spodu.  Wtyk  łączy  się  z  gniazdem tylko  w określony  jedyny  sposób,  nie  używaj  siły,przed
podłączeniem  dokładnie  oglądnij  wtyk  i  gniazdo.  Po  prawidłowym  podłączeniu włączamy
zasilanie  pilota  w  pozycji  CHG.  W tym  momencie  zaświeci  zielona  lampka  oznaczająca
rozpoczęcie procesu ładowania. Jej zgaśnięcie ,po około 50-60minutach oznacza zakończenie
tego  procesu.  Ważne!  Nie  pozostawiaj  rozładowanego  akumulatora  Li-Po  w  samolocie,  po
zakończeniu zabawy naładuj go. Rozładowany akumulator pozostawiony na dłuższy czas traci
pojemność i ulega powolnemu uszkodzeniu.  

Do  zabawy  wybieramy dużą  wolną  przestrzeń  trawiastą  (min.150x150  m.)  z  dala  od
zabudowań, drzew, lini elektrycznych ,wody, dróg i innych przeszkód. Najlepiej w  bezwietrzny
dzień.  Trzymając  jedną  ręką  samolot  przed  sobą  POZIOMO  wyrzucamy  go  do  przodu
jednocześnie  przechylając  lewą dźwignię nadajnika uruchamiającą silnik . Szybkie i delikatne
manewry prawą dźwignią w lewo lub prawo korygują kierunek lotu.  Trzymanie tej  dźwigni  w
stałym położeniu z pewnością spowoduje utratę  kontroli nad samolotem.

      Start i lądowanie wykonujemy POD wiatr.
      Jeśli samolot ma tendencje do skrętu w lewo lub prawo regulujemy długość dźwigni steru  
      kierunku zgodnie z rysunkiem na stronie 9. Po  odpięciu plastikowego klipsu obracamy nim w   
      lewo  gdy samolot ma tendencje skrętu w lewo lub w prawo gdy samolot skręca w prawo.  
      

 
Rodzaj  baterii  w  formie  rysunkowej  przedstawiono  na  odwrocie  opakowania  Przy  montażu
baterii   zwróć  uwagę na prawidłową polaryzację  (+  -).  Wyjmij  zużyte  baterie  z  zabawki  co
zapobiegnie  ich  wylaniu.  Nie  zwieraj,  nie  próbuj  ładować  baterii  nie  przeznaczonych  do
ładowania.  Baterie  przeznaczone  do  ładowania  na  czas  ładowania   muszą  być  wyjęte  z
zabawki-ładowanie wyłącznie pod opieką dorosłych. 
Dziwne  zachowanie  lub  utrata  kontroli  jest  powodowane  zakłóceniami  od  CB  trafoWN  i
budynków  pomiędzy  którymi  następuje  rozproszenie  lub  zakłócenie  sygnałów  z  twojego
nadajnika. W takich przypadkach musisz zmienić miejsce zabawy. Zachowaj opakowanie do
celów  gwarancyjnych  i  serwisowych.  Produkt  zgodny  z  obowiązującymi  regulacjami  i
dyrektywami  europejskimi.  Przeznaczony  dla  dzieci  od  lat  8.  Małe  elementy  –możliwość
połknięcia. Producent :Nikko Co.Ltd  Japonia ,fabryka: Hong Kong,Chiny,Malezja. Importer  

Importer/Dystrybutor : Pasja Sp. z o.o. 35-205 Rzeszów ul. Przy Torze 1        www.pasja-rc.pl 

Pasja Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia mechaniczne ( złamania
,uszkodzenia  napędu  itd)  powstałe  na  skutek  nie  stosowania  się  do  niniejszej  instrukcji  a
reklamacje wynikające z nich rozpatrywane będą negatywnie.
W w/w przypadkach klient pokrywa koszty transportu przesyłki kurierskiej z serwisu .       
Zachowaj opakowanie w celach informacyjnych.


