
RC QUADROCOPTER RACE DRON 2,4 GHz  
Priloženo: helikopter,  navodila,  nadomestne rotor elise, daljinski GHz upravljalnik, polnilni kabel, baterija, akrobatske ovire  
            Helikopter:   SLIKA 1                                                                                             Daljinski upravljalnik:  SLIKA 2                                                                                                            Nega in vzdrževanje: 
             -        4  propelerji z 4..motorji za zahtevne manevre letenja                                     -           4 kanalni GHz  daljinski upravljalnik.                                                                              -            helikopter vedno očistite s čisto, mehko in vlažno krpo. 
            -          vgrajena baterija LiPo (lithium polymer) za ponovna polnjenja                    2A:stikalo dvig-spust, obračanje 2B:stikalo naprej-nazaj, levo-desno                                          -            helikopter in baterije hranite umaknjene od virov direktne in indirektne toplote. 
            -          enostaven za polnjenje                                                                                    3C:hitrosti  1,2,3 vključen looping 2D:LED lučka 2E:status LED  2F:ni funkcije                       -            nikoli ne pustite, da helikopter pride v stik z vodo, saj lahko tako nastane škoda na elektroniki. 

-          LED lučke                                                                                                       2G:nastavitev nagiba 2H:nastavitev naprej-nazaj 2I:stikalo vklop-izklop 2J:headless funkcija                                                                                                                                    
-          zaščita za propelerje, Headless mode – za smer                                             2K:nazaj domov                    Varnostni nasveti za baterije: vedno uporabljajte nove alkalne baterije, ne uporabljajte in polnite navadnih baterij v helikopterju (vedno uporabljajte baterije, ki se lahko ponovno polnijo).  

            -          3.hitrosti, možnost loopingov (za izkušene pilote)                                         2L:nastavitev obračanja         Baterij nikoli ne mečite v ogenj ali v smeti. Neuporabne mrtve baterije vedno odvrzite v primerno odlagališče za akumulatorje in baterije. Za helikopter uporabljajte samo eno vrsto baterij in  
            1A:LED lučke 1B:ni funcije 1C:prostor za baterijo 1D:kabel 1D:Bterijska povezava                                            ne mešajte novih in starih baterij skupaj. Baterije ne razstavljajte in uničujte, ker lahko pride do nevarne eksplozije. Baterije shranite stran od otrok. Pred polnjenjem baterije odstranite iz      .                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                               daljinskega upravljalca, polnjenje naj opravlja pod nadzorom odrasle osebe.        
Varnostna navodila: 

- helikopter je primeren za otroke starejše od 14 let. Svetujemo starševski nadzor med samo igro oz. letom helikopterja  
- helikopter ni igrača! Je zračno plovilo, ki ob nepravilni uporabi lahko povzroči poškodbe na ljudeh in materialno škodo 
- helikopter zaradi svoje oblike dosega velike hitrosti in potrebuje določen čas, da se ustavi. Ustrezno planirajte svoj polet! 
- helikopter je narejen za notranjo uporabo razen v primeru, da so idealni vremenski pogoji (odsvetujemo uporabo v vetrovnem in deževnem vremenu). 
- roke, obraz, lase in viseče dele oblek umaknite od vrtečih se elis/propelerjev. Izključite daljinski upravljalnik in helikopter, ko prenehate z uporabo! 
- odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika, ko ga ne  uporabljate. Med letom imejte helikopter stalno na očeh, da se izognete izgubi nadzora. 
- za daljinski upravljalniku priporočamo alkalno-manganske ali litijeve baterije z možnostjo ponovnega polnjenja. V daljinski upravljalnik vstavite nove baterije takoj, ko opazite zmanjšano zmogljivost. 
- shranite navodila in vedno uporabljajte navodila pri spuščanju helikopterja. Ne spuščajte helikopterja v bližini ljudi, živali, vode ali energetske napeljave. 
- izdelek se lahko popravlja le z originalnimi rezervnimi deli. V nasprotnem primeru se lahko poškoduje ali predstavlja nevarnost 
- helikopter naj ne uporabljajo ljudje s telesnimi ali psihičnimi motnjami saj lahko pride do poškodb, zato priporočamo, da neizkušeni spuščajo helikopter pod nadzorom izkušenih 

Vstavitev baterij v daljinski upravljalnik: SLIKA 3 
- s pomočjo križnega izvijača odstranite vijak na zadnji strani daljinskega upravljalnika. 
- vstavite 4x 1,5V AA baterije s pravilno polariteto v baterijski vložek. Baterije niso priložene 
- zaprite pokrovček daljinskega upravljalnika in privijte vijak s križnim izvijačem. 

Slikovna navodila za montažo baterij in polnjenje so priložena.  
Polnjenje baterij RC helikopterja: SLIKA 4 
Opozorilo:POSTOPEK POLNJENJA JE ELEKTRONSKO NADZOROVAN, VENDAR MORATE VEDNO KONTROLIRATI NAPRAVO MED POLNJENJEM! 
Izključite helikopter in daljinski upravljalnik OFF/izklop. Polnitev naj se opravlja v ognjevarnem prostoru. Previdno priključite polnilno kabel v polnilno vtičnico na helikopterju. Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe na izdelku. USB vtič vstavite v prost vhod (port) v računalniku ali polnilni enoti. 
Polnjenje je končano, ko USB vtič zasveti. Nežno izvlecite kabel. Nadzorujte proces polnjenja. Če se baterije pregrejejo med polnjenjem, takoj prekinite proces polnjenja! 
Priprava helikopterja in daljinskega upravljalca za letenje: SLIKA 5 
Sledite slikovna navodila  
Kontrole daljinskega upravljalnika in letenje: SLIKA 6 
Opomba: le minimalni popravki na daljinskem upravljalniku so potrebni, da boste uživali v igri s helikopterjem. Če je helikopter usmerjen proti pilotu, se premaknite v nasprotno smer. 
2A:Leva  ročica: če potisnete levo potisno ročico počasi naprej, se bo helikopter dvignil od tal, če pa jo potisnete nazaj bo helikopter pristal. 
2B:Desna  ročica: če potisnete desno potisno ročico počasi naprej, se bo helikopter gibal naprej, če pa jo potisnete nazaj, bo helikopter letel nazaj. 
2B:Zavijanje v levo in desno: če desno potisno ročico premaknete levo bo helikopter zavil v levo, če pa desno potisno ročico premaknete v desno, helikopter zavije v desno. 
2A:Zavijanje levo okoli in desno okoli: če obračate levo ročico proti levi, se bo helikopter obračal levo, če pa proti desni, pa se bo helikopter obračal proti desni 
S stikalom 2C regulirate občutljivost kontrol letenja v 3..stopnjah (lahka, normalna, ekspert). Lahka je avtomatično izbrana, za aktivacijo druge stopnje levo stikalo 2x pritisnete, dvojni beep zvok potrdi, da je stopnja aktivirana. Za tretjo stopnjo (ekspert) pritisnete stikalo 3x, trojni beep zvok potrdi, da je 
aktivirana. Za vrnitev na osnovno stopnjo pritisnite stikalo 1x. POZOR: preklopite na višjo stopnjo šele, ko obvladate nižjo.   
Nastavitve letenja helikopterja: 
Vzemite si čas za fino kontrolirano nastavitev helikopterja. S to nastavitvijo boste omogočili, da helikopter leti bolj umirjeno/mirno in gladko. Nastavitve boste z lahka opravili, vendar vseeno potrebujete malo potrpežljivosti in natančnosti.  Počasi in z občutkom potisnite levo potisno ročico na daljinskem 
upravljalniku navzgor. Helikopter dvignite na višino 0,5 - 1 metra. Če se helikopter sam od sebe vrti v desno ali levo gumb oziroma naprej ali nazaj (2H) postopoma in umerjeno obračate v nasprotni smeri po slikovnih navodilih. Če se helikopter sam od sebe vrti okoli svoje, ga ponastavite s stikalom 2L, če se 
nagiba, pa s stikalom 2G. Nikoli ne držite enega od gumbov, vedno pritiskajte postopoma toliko časa, da se helikopter povsem umiri. Ko opravite vse nastavitve imate helikopter pod nadzorom. 
 Looping-samo za izkušene pilote: 
Če imate občutek, da do popolnosti obvladate vodenje helikopterja in želite izvesti looping obrat, preverite, da imate dovolj prostora, v vseh smereh najmanj 3m in najmanj 2m višine, da lahko helikopter varno usmerjate. Baterije morajo biti čimbolj polne. Na varni višini hitro pritisnite desno stikalo , kot je 
prikazano v slikovnih navodilih za razne oblike loopingov. Pripravljeni bodite, da boste ujeli helikopter, če boste izgubili nadzor. Če boste pretiravali lahko helikopter strmoglavi in se poškoduje      
Splošni nasveti letenja: 
Spuščanje helikopterja vedno poženite iz ravne površine. Neprimerna površina lahko prepreči vzlet helikopterja. Upravljanje z daljinskim upravljalnikom naj bo vedno počasi in nežno. Pogled naj bo vedno usmerjen v helikopter ne na daljinski upravljalnik. Takoj po vzletu naravnajte potisno ročico na nižji 
nivo, tako, da boste obdržali višino. Nežno potiskajte potisno ročico navzgor, če helikopter izgublja višino ali potiskajte potisno ročico navzdol, če helikopter prehitro pridobiva višino. Da bi obrnili helikopter v želeno smer uporabite desno ročico in jo nežno z enakomernim gibom potisnite v desno ali levo 
smer. Večina začetnikov ročico premika premočno. S počasnim, kontroliranim in nežnim upravljanjem se boste izognili napačnemu in nepravilnemu gibanju helikopterja. Po opravljenih nastavitvah naj začetniki vadijo uporabo daljinskega upravljalnika. Na začetku ni potrebno da helikopter leti ravno, bolj 
pomembno je, da se naučite, kako helikopter vzdržujete na konstantni višini npr. 1 metra z nežnim in enakomernim premikanjem ročice. Ko boste to kontrolo nad helikopterjem osvojili, priporočamo, da se naučite obratov v levo in desno. 
 Primerne lokacije za letenje: 
Izberi lokacijo, ki ustreza naslednjim kriterijem: 
1. Helikopter uporabljajte v zaprtem prostoru, kjer ni vetra ali prepiha. Preverite tudi, da v zaprtem prostoru, spuščanje helikopterja, ne moti grelna ali klimatska naprava. Helikopter lahko uporabljate zunaj vendar le ob idealnih vremenskih pogojih (brez vetra in dežja).  2. Notranji prostor mora biti najmanj 10 
metrov dolg, 6 metrov širok in 3 metre visok.  3. Nikoli ne spuščajte helikopterja v prostoru, kjer so ovire.  4. Pred vzletom helikopterja vedno preverite, da so živali, ljudje (vključno z osebo, ki upravlja helikopter) oddaljeni vsaj 1-2 metra od helikopterja.  5. Stalno nadzorujte helikopter, da se izognete 
poškodbam vseh, ki so prisotni.  
 
POMEMBNO! Od leta 2005 morajo biti letala in helikopterji, ki se dvignejo višje od 30 metrov, zavarovani. Povprašajte vašega zavarovalnega agenta, če to velja tudi za vaš model. Od agenta zahtevajte pisen dokument o tem in ga shranite na varnem mestu. 
6. Menjava elis helikopterja: 
Vkolikor se elisa poškoduje, jo je potrebno zamenjati kot sledi: Helikopter ima različne elise (barve in oznake), pazite, da izberete pravo. Nežno odstranite poškodovano eliso iz gredi in  pritrdite novo eliso na gred 
6. Reševanje problemov:  
Problem: elise se ne vrtijo.                                  Vzrok: ON/OFF vklop/izklop je na OFF/izklopljen ali so preslabe baterije ali daljinski upravljalnik in helikopter nista povezana .                                          Rešitev: preklopite na ON/vklopljeno ali napolnite baterije ( preverite povezavo polnjenja baterij) 
Problem: helikopter pade dol.                             Vzrok: baterije so izrabljene.                                                                                                                                                                                                          Rešitev: napolnite baterije ali zamenjajte baterije z novimi 
Problem: izguba kontrole nad helikopterjem.     Vzrok: več infrardečih povezav moti delovanje ali vir premočne svetlobe moti delovanje IR povezavo med helikopterjem in dalj. upravljalnikom.                Rešitev: nastavite helikopter na drugo frekvenco ali izognite se nasprotni frekvenci in spremenite lokacijo. 
Problem: helikopter rotira v eno smer.                Vzrok: fina nastavitev je preveč v levo ali desno ali pa ste male gumbe za fino nastavitev držali predolgo.                                                                                Rešitev: pritiskajte postopoma na samo levi ali samo desni gumb za fino nastavitev helikopterja. 


