3 CSATORNÁS, GIROSZKÓPOS, TÁVIRÁNYÍTÓS

Kérjük, hogy használat előtt alaposan tanulmányozza a
felhasználói kézikönyvet. A nem megfelelő használat sérülést
okozhat a pilótának vagy harmadik félnek.

Fém 2.4GHz Magasságtartó helikopter

NO.S107H

A Távirányító működésének megértése
Be/Kikapcsoló gomb
Balra fordulás

Jobbra fordulás trim

Trim
Auto felszállás/Auto
leszállás(egyszeri
megnyomással és egy
sípolás). Vészhelyzet
esetén nyomja 3
másodpercig
folyamatosan.

Sebesség üzemmód váltó
gomb (egyszeres nyomás dupla sípolás hangzik el,
jelezve a gyorsabb üzemmódot
Gomb újbóli megnyomásakor
egyszeres sípolás hallható ,
mely jelzi a kezdők számára
alkalmas, alacsonyabb
sebességű üzemmódot).

Jobb oldali kar
①Előremenet/
hátramenet/bal-, és
jobbforduló.

Bal oldali kar (gáz)
①F el/Le
②Párosítás procedúra:
kapcsolja be a távirányítót
tolja a bal kart (gáz) teljesen fel, majd
teljesen le (a visszajelző fény nem
villog tovább és folyamatos fényre
vált)
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Az elemek behelyezése és töltése
A távirányító elemeinek behelyezése

Elemfedél

4 x AA Ceruzaelem
Távirányító elemeinek behelyezése: nyissa fel az elemfedelet a távirányító hátulján.
Helyezzen be 4 darab AA ceruzaelemet. Ügyeljen a megfelelő polaritásra. (F!
Elemeket a készlet nem tartalmaz).

1. Figyeljen a helyes polaritásra!
2. Kérjük, ne használjon új és kimerült elemeket egyidejűleg.
3. Kérjük, ne használjon újratölthető elemeket.
4. Kérjük, ne használjon eltérő típusú elemeket egyidejűleg.

A légijármű töltése

Make sure the equipment is switched
OFF before charging.

Töltési instrukciók: kapcsolja ki a helikoptert (Be/Kikapcsoló gomb a gép tetején
helyezkedik el); csatlakoztassa töltőkábelt egy USB portra a számítógépén. (a
jelzőfény felkapcsolódik); csatlakoztassa a töltőkábelt a géphez. (a töltőkábel fénye
kialszik); töltési idő körülbelül 60 perc; húzza ki a töltőkábelt amikor a fény ismét
világít.
Töltési idő nagyjából 60 perc; repülési idő nagyjából 5 perc.

Fontos!: akkumulátor töltési figyelmeztetés
- Újratölthető elemeket távolítsa el a modellből töltés előtt.
- Újratöltés közben soha nem hagyja felügyelet nélkül az akkukat.
- A lemerült elemeket ne hagyja a modellben.
- Figyelem: Csak gyári akkumulátorokat használjon!
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Repülési instrukciók
1.Kapcsolja be a távirányítót
2.A modell bekapcsolásához , a modell tetején lévő gombot
kapcsolja ON állásba. A jelzőfény bekapcsol.

Bal kezes (gáz)
működtetési diagram

3.Helyezze a modellt a földre. Győződjön meg róla, hogy a
modell hátsó rész mutat a pilóta felé.
4.Mozgassa a gázkart teljesen fel, majd teljesen le.A
helikopter jelzőfénye abbahagyja a villogást és folyamtos
fényre vált, jelezve a sikeres párosítást. TA helikopter
repülésre kész.

Magasságtartás
A bal kar (gáz) használatával állítsa be a kívánt
repülési magasságot, majd hagyja a kart magától
visszaállni a középső alapállásba.

Fel/Le
Amikor a bal kart (gázkart) feltoljuk vagy lehúzzuk, a helikopter emelkedik illetve
süllyed.

Bal/Jobb fordulás
Amikor a jobb oldali kart balra vagy jobbra toljuk, a gép balra vagy jobbra fordul.

Előremenet/Hátramenet
Amikor a jobb oldali kar (iránykar) felfele toljuk vagy lefele húzzuk a helikopter előre
vagy hátrafelé repül.
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Amennyiben a helikopter gyorsan forog körbe a levegőben (miközben a bal
kart egyébként nem toltuk sem jobbra sem pedig balra), kérjük, állítson a trim
gombon egészen addig, amíg a helikopter forgás nélkül lebeg, egy helyben.

Órajárásával
megegyező trim
gombot használja

Órajárásával ellentétes forgás

Amennyiben a helikopter hátulján lévő motor óramutató járásának megfelelően forog
és a modellt instabilnak látjuk. Kérjük, nyomja meg a jobb oldali trim gombot a
távirányítón egészen addig, amíg a gép vissza nem nyeri stabilitását. Megjegyzés:
Kérjük, győződjön meg róla, hogy a modell hátsó fele mutat a pilóta felé.

Órajárásával
ellenkező
fordulásért felelős
trim gomb.
Órajárással megegyező forgás

Amennyiben a helikopter hátulján lévő motor óramutató járásával ellentétesen forog és a
modellt instabilnak látjuk, kérjük, nyomja meg a bal oldali trim gombot a távirányítón
egészen addig, amíg a gép vissza nem nyeri stabilitását. Megjegyzés: Kérjük, győződjön
meg róla, hogy a modell hátsó fele mutat a pilóta felé.

Biztonsági előírások
1. Nem újratölthető elemeket ne töltse újra; az elemeket megfelelő polaritással
helyezze be; Ne használjon különböző elemeket és ne keverje a használt és új
elemeket.
2. Ne zárja rövidre a csatlakozókat.
3. Csak a gyári töltőt használja.
4. Figyelem: Felnőtt felügyelete mellett használható gyermekek számára.
5. Tartsa meg a csomagolást mivel azon hasznos információk találhatók.
6. Rendszeres időközönként vizsgálja meg a szerkezetet sérülések felderítése okán,
amennyiben hibás, sérült alkatrészt talál, kérjük, keresse meg a forgalmazót
pótalkatrészekért. Ne próbálja meg a modellt javítani.
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Figyelmeztetés: A termék bárminemű módosítása tilos, ahhoz a gyártó nem járul hozzá.
Esetleges módosítása esetén a gyártó kifejezetten tiltja a modell használatát!

Figyelem: Ezt a berendezést tesztelték és teljesen megfelel a Class B digitális
szabályozásnak és az abban foglaltak számára, így a 15-ös rész, FCC szabályozásnak.
Ezek a szabályok kifejezetten arra szolgálnak, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak
bármilyen egészségkárosító interferencia ellen a lakóövezeteken belül. Ez a termék
rádiójeleket bocsát ki, használ és sugároz és amennyiben nem a jelen utasításoknak
megfelelően használják, zavarhat egyéb rádiósugárzásokat. Jóllehet, ennek ellenére
sem garantált, hogy minden interferencia elkerülhető. Amennyiben ez a berendezés
zavarja a TV és vagy a rádióadások jelét, mely könnyen kizárható a berendezés be, illetve kikapcsolásával, bátorítjuk a felhasználót, hogy a következő lehetőségeket
vizsgálja meg az interferencia megszüntetésének érdekében:

●Helyezze át a vevőantennát.
●Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
●Lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

“Ez a berendezés megfelel az FCC sugárzási határértékeknek.
Megfelelőségi nyilatkozat:
“Alulírott, GuangDong Syma model drone lndustrial co.,ltd, kijelenti, hogy ez a modell
megfelel az EU 2014/53/EU rendeletben foglaltaknak”
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Üzemeltetési instrukciók

*Ez a termék vékony és könnyű anyagokból készült. A nem megfelelő üzemeltetés
akaratlan balesetekhez vezethet. Ennek során a légijármű könnyen sérülhet.
**Repülés után ne érintse meg a motorokat. A motorok felhevülhetnek és égési sérülést
okozhatnak azok megérintése esetén.

Repülési környezet

1.Megfelelő beltéri használatra is amennyiben van elegendő hely és nyugodt környezet. Szenteljen figyelmet a huzatnak és
egyéb erős légáramlást keltő forrásoknak.

2.Megfelelő hely. Megfelelő szabad repülési terület. 15 m X 15m széles és 5 méter magas területre van minimálisan
szükség.

3.Légáramlat mentes területen repüljön. Ott ne repüljön a modellel ahol légáramlat érheti, mivel méretéből adódóan erre
rendkívül érzékeny.

Kiegészítők és alkatrészek (Opcionális)
A következő alkatrészekből áll a modell. Ezeket a kiegészítőket és alkatrészeket a
helyi kereskedőtől tudja beszerezni.

Kabin A

Kabin B

Farok Stabilizátor A Farok Stabilizátor B

Farokrotor lapát

Főtengely

Balance beam Összekötő elem

Rotorlapát klipsz

Főrotor
szerelvény

Farok alkatrész

Farokrotor
keret

Rotor B

Faroktorot
motor

Akkumulátor

Áramköri lap
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Fő rotorlapát
A

Leszállótalp

Fő vázkeret arany színű

USB töltőkábel

Fő rotorlapát
B

Meghajtó
fogaskerekek

Rotor A

Távirányító

Gyártó
Guangdong Syma Model Aircraft Industrial Co., Ltd.
The Crossing of No.2 West Xingye Road and North Xingye Road, Laimei.
Industrial Park Chenghai District Shantou City Guangdong China.
The company has the right of final interpretation
of this instruction manual statement.

