
3 csatornás távirányítású helikopter

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A helikopter jellemzői
Speciálisan erős műanyagból készült alkatrészek. Stabil repülés. 
Beltéri használatra alkalmas.
Beépített gyroszkóppal, mely lehetővé teszi a sima és stabil repülést.
A strukturális tervezésnek köszönhetően, könnyen kezelhető és 
karbantartható. 
A leírásban olvasható anyag, méret és alkatrész adatok tájékoztató 
jellegűek. A gyártó fenntartja a változtatások jogát a fogyasztók 
értesítés nélkül. A frissítések és változtatások ügyében keresse fel a 
gyártó weboldalát.

Nem ajánlott 14 éves kor alatt



Előszó

Tisztelt Vásárló:

Köszönjük, hogy az általunk gyártott helikoptert választotta. Kérjük olvassa el ezt a 
használati útmutatót, annak érdekében, hogy gyorsan elsajátítsa a modell használatát 
és biztonságos üzemeltetését. Kérjük őrizze meg ezt a leírást.

1. Kérjük mindig tartsa be a használati útmutató előírásait, annak érdekében, hogy elkerülje az 
esetleges személyi sérüléseket vagy anyagi jellegű károkat. A gyártó nem vállal felelőséget a nem 
rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
2. A modell nem alkalmas 14 év alatti korú gyermekek által történő használatra.
3. Csak olyan helyen használja a modellt, ahol biztonságosan és jogi következmények nélkül 
repülhet vele.
4. A gyártó nem vállal felelőséget, a nem biztonságos területen történő használatért.
5. Amennyiben problémája adódna a modell használatával vagy karbantartásával kapcsolatban, 
akkor forduljon annak helyi kereskedőjéhez.

A távirányítású helikopter üzemeltetése veszélyes. Emberektől és állatoktól távol használja. Fordítson fokozott 

Amennyiben repülés közben balesetet vagy kárt okoz a modellel, akkor az a saját felelőssége. 
1. Ne repüljön a modellel emberek, állatok, vagy tárgyi akadályok közelében.
2. Tartsa távol a nedvességtől.
3. Tartsa be a biztonsági előírásokat, hogy elkerülje a sérüléseket és károkat.
4. Tartsa távol az erős hőforrástól és a nagy sebességgel forgó tárgyaktól..
5. Kérjük megfelelő sorrendben kapcsolja be és ki a modellt. Az alábbi képeken láthatja a helyes 
bekapcsolási sorrendet. Amennyiben nem a megfelelő sorrendben kapcsolja be a modellt és a távirányítót, 
akkor a helikopter irányításaban hiba történhet, ami sérülésekhez vagy anyagi károkhoz vezethet.
Tanulja meg a helyes bekapcsolási sorrendet.

A csomag tartalma

 A csomag a következőket tartalmazza:
• Helikopter
• Távirányító
• Hátsó rotor lapát
• Használati útmutató
• Csavarhúzó 



A távirányító bemutatása

A távirányító Az elemek behelyezése a távirányítóba

Fel/Le

Csavarja ki az elem tartó fedelének csavarját és vegye le a fedelet. Helyezze be a 4db AA 
méretű elemet a készülékbe. Figyeljen az elemek megfelelő behelyezésére. 
Zárja vissza a fedelet.

4db AA elem

Akkufedél

Bekapcsoló gomb
Töltés visszajelző

Magas/alacsony
sebesség választó
A/B csatornaválasztó

Töltőkábel

Előre/hátra
menet
Balra/jobbra
fordulás

Balra forgás
�nombeállító

Jobbra forgás
�nombeállító

A helikopter felkészítése a repülésre

1. lépés: Kapcsolja be a távirányítót.
2. Lépés:  Kapcsolja be a helikoptert.

3. Lépés: A távirányítón lévő visszajelző 1-2 másodpercig villog. 
Amikor folyamatos világításra vált, akkor a távirányító bal oldali
karját tolja felfelé ütközésig, majd engedje vissza. 
Ezzel a helikopter készen áll a repülésre.

TIPP: A stabil repüléshez a távirányító bekapcsolása 
közben a helikopter vízszintes helyzetben álljon.



A helikopter irányítása

Emelkedés és süllyedés Előre és hátra menet

Lassan tolja előre a bal oldali kar és a 
helikopter elkezd emelkedni, engedje 
lassan vissza a kart és a modell süllyed.

Lassan tolja előre a jobb oldali kart és a 
helikopter előre indul. A kart hátra húzva 
a modell hátra indul.

Fordulás balra és jobbra A forgás �nombeállítása

Óvatosan tolja a jobb oldali kart jobbra és a 
helikopter jobbra fordul, tolja a kart balra és 
a modell balra fordul.

Amikor a helikopter a levegőben balra forog, akkor a 
nyomja a jobb oldali gombot addig, míg a forgás megáll. 
Jobbra forgás esetén a bal oldali gombot nyomja.

Keresőfény
A helikopter bekapcsolásakor az 
orrában elhelyezett keresőfény világítani kezd.

A távirányító gombjai
Alacsony sebesség: Ez az alapértelmezett, gyári beállítás.
Magas sebesség: A távirányító bekapcsolása után nyomja meg az A jelű gombot, a jelzőfény 
kétszer villan, ezzel átkapcsolta a rendszert magas sebességre. Az A ismételt megnyomására a 
jelzőfény egyszer villan, ezzel visszakapcsolta alacsony sebességre.
A/B csatorna váltása: Nyomja le két másodpercig az A gombot. A csatornánál a jelzőfény egy-
szer villan, B csatornánál pedig kétszer. 



Az akku töltése

A helikopter akkujának töltése a távirányítóról:

1. Kapcsolja ki a helikoptert.
2. Vegye ki a fekete vezetéket a távirányító hátsó részéből.
3. Csatlakoztassa a kábelt a helikopterhez. Töltés közben 
a távirányítón lévő LED pirosan világít. A LED kék színre 
vált, amikor az akku feltöltődött.
4. Húzza ki a kábelt a helikopterből és tegye vissza a 
távirányítóba. 

Akkutöltés a távirányítóról

A töltési idő kb. 60-70 perc. Feltöltött akkuval 5-6 percig repül a helikopter.

Figyelem: Töltés közben a helikopternek kikapcsolt állapotban kell lennie!

1. Ne használja vagy tárolja a helikoptert tűz vagy más hőforrás közelében.
2. A helikopter töltését csak felnőtt felügyelete mellett szabad végezni.
3. Repülés után ne töltse azonnal az akkut, mert az lehet, hogy felmelegedett. 
Várja meg amíg lehűl és ezután töltse fel. 

5. A töltés végén, időben húzza ki a töltőkábelt. Különben megrövidül az akku élettartama.

Az akku karbantartása

2. Az akku élettartamának megóvása érdekében, nem szabad az akkut túlságosan 
lemeríteni. A lemerült akkut mindig töltse fel és így tárolja.
3. Hosszabb tárolás előtt mindig teljesen töltse fel az akkut.
4. Rendszeresen ellenőrizze az akku feszültségét, amennyiben az 3V-nál alacsonyabb, 
akkor töltse fel.

Az akkut száraz 18-25C közötti helyen tárolja.



Bontott ábra

Kód Megnevezés Mennyiség Kód Megnevezés Mennyiség Kód Megnevezés Mennyiség

Kiegyensúlyozó

Összekötő

Kiegyensúlyozó
fém alkatrész

Főtengelyvég

Felső rotor tartó

Felső rotor közép

Felső rotorlapát

2.0 acél tengely

Alsó rotor tartó

Alsó rotor közép

Alsó rotorlapát

2.5 acél cső

Tengely

Bal felső alumínium
váz elem

Jobb felső alumínium
váz elem

Bal alsó alumínium
váz elem
Jobb alsó alumínium
váz elem

Fő váz elem

Kabin

Elektronikai egység

Fő motor

Motor tartó

Motor fogaskerék

A felső rotor 
fogaskereke

Az alsó rotor 
fogaskereke

Talp rész

Farok rész

Vízszintes vezérsík

Vezérsík rögzítő

Függőleges vezérsík

Farok motor tartó

Farok motor

Farok rotor lapát



Kiegészítő alkatrészek
(a csomag nem tartalmazza)

Külön beszerezhető cserealkatrészek, melyeket a helyi kereskedőnél tud beszerezni.

Fehér színű kabin Piros színű kabin Fehér színű vezérsíkok Piros színű vezérsíkok

Rotor lapát Farok rotor lapát Fő váz elem Kiegyensúlyozó tengely

Összekötő karok Talp rész Fogaskerekek Rotortató

Főtengely vég Farokrész Oldalváz elemek A motor

B motor Akku Elektronikai egység Távirányító



Hibaelhárítás

Tünet A hiba oka Megoldás

A helikopter 
nem indul

1. Gyenge az akku.
2. Gyengék az elemek a távirányítóban.
3. Nem megfelelő a frekvencia.

1. Töltse fel a helikopter akkuját.
2. Cseréljen elemet a távirányítóban.
3. Váltson csatornát.

A helikopter 
érzéketlen

1 .Gyenge a távirányító teljesítménye.
2. Interferencia a távirányító vezérlésében 
vagy más hasonló modell a közelben.

1. Cseréljen elemet a távirányítóban.
2. Válasszon másik helyet a repülésre.

Paraméterek

Hosszúság: 230mm   Rotorátmárő: 180mm

Szélesség: 40mm    Akku: 3.7V 110mAh LiPo

Magasság: 105mm

A helikopter színei és alkatrészei eltérhetnek a fotókon található színektől és alkatrészektől.


