
Informacje i instrukcja użytkowania helikoptera  H 33077   2,4GHz

Zasilanie 6szt AA
Wbudowany akumulator Li-Po3,7V 
Czas ładowania – około 30-50 minut
Czas lotu –6-8 minut
Instrukcja obrazkowa (strona 2) 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 miga i nie  
świeci jasnym światłem ,zasięg aparatury jest mniejszy ,czas ładowania akumulatora się wydłuża należy wymienić baterie na nowe.
Ładowanie akumulatora Li-Po 
W celu naładowania akumulatorka należy wyłączyć zasilanie helikoptera wyłącznikiem od spodu. Następnie delikatnie podłączyć wtyczkę 
kabelka ładowania do gniazdka w helikopterze – instrukcja obrazkowa strona 2. Włączamy zasilanie pilota przesuwając włącznik w pozycję  
ON. Świecenie zielonej diody z opisem CHARGE oznacza rozpoczęcie procesu ładowania. Z chwilą jej  zgaśnięcia( 30-50 minut) ładowanie  
jest zakończone . W komplecie znajduje się także kabel USB który umożliwia nam ładowanie helikoptera ze złącza USB komputera .
Przygotowanie 
Odłączamy helikopter od pilota-ładowarki. Lewa dźwignia pilota służy do zmiany prędkości obrotowej silników napędowych co powoduje  
wznoszenie  lub  opadanie  .  Zmiana  kierunku  lotu  lewo-prawo jest  powodowana zmianą  wychylenia  prawej  dźwigni  w lewo lub  prawo.  
Wychylenie tej dźwigni do przodu lub tyłu pozwala na lot helikoptera na wprost lub do tyłu.
Włączamy zasilanie helikoptera włącznikiem od spodu przesuwając w pozycję „ON” Następnie ustawiamy go na płaskiej dużej powierzchni  
wolnej  od przeszkód ,jednocześnie stając za helikopterem co ułatwi nam lepszą orientację w trakcie pilotażu. Włączamy zasilanie pilota 
przesuwając  środkowy  przełącznik  w  pozycję  ON  oznaką  czego  jest  zaświecenie  i  możliwe  pulsowanie  czerwonej  diody   „POWER”.  
Przechylenie lewej dźwigni w dolne skrajne położenie  uaktywnia funkcje sterowania  - dioda POWER świeci ciągłym światłem. Po około 5  
sekundach w trakcie których następuje dostrojenie się aparatury sterującej zabawka jest gotowa do lotu.
Przechylenie lewej dźwigni pilota w przód powoduje zwiększanie prędkości obrotowej silników i powolne wznoszenie helikoptera. Tendencje  
obracania się helikoptera wokół własnej osi niwelujemy przy pomocy pokrętła trymera umieszczonej nad czerwoną diodą POWER .
Funkcje dodatkowe:
Przycisk Light Control ( lewa górna część pilota) pozwala na włączanie i wyłączanie oświetlenia zewnętrznego helikoptera.
Przycisk Acceleration (prawa górna część pilota) przyśpieszenie lotu na wprost.
Zabawka posiada nowoczesną aparaturę sterującą o częstotliwości 2,4 Ghz. oraz precyzyjny żyroskopowy system kontroli i stabilizacji lotu  
tzw. Gyro.  

Zachowaj opakowanie do celów gwarancyjnych , serwisowych i informacyjnych. Produkt zgodny z obowiązującymi regulacjami i dyrektywami  
europejskimi,miedzy innymi z Dyrektywą 1995/5/EC. Kopie oryginalnych Deklaracji Zgodności są dostępne pod adresem jak niżej.  
Zabawka nie jest odpowiednia dla dzieci poniżej 3lat-małe elementy,możliwość połknięcia ,jest   przeznaczona dla dzieci od lat 8.
Importer/Dystrybutor : 

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 .
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z naszym serwisem : 17 8630 425,625.    
 


