
NAVODILA ZA UPORABO 
Art. 25168 LAMA 

 

1 VARNOSTNI NAPOTKI 

Pred začetkom uporabe izdelka, preberite vse varnostne napotke, ki se nahajajo v navodilih za uporabo in na 
sami embalaži. Shranite navodila za uporabo. 
Ta izdelek ni igrača in ni primeren za otroke mlajše od 14 let! 

 

Pozor! Izdelek vsebuje majhne delce, ki jih lahko otroci pogoltnejo ali vdihnejo. tako lahko pride 
do poškodb ali zdravstvenih težav! 
Pazite, da izdelek ne pride v roke otrokom mlajšim od 3 let. 

 

LiPo- baterije so precej bolj občutljive od ostalih baterij, zato je potrebno upoštevati navodila za 
uporabo le teh. pri nepravilni uporabi teh baterij, lahko pride do požara. 

 

1.1 UPORABA 
Helikopter F-649 je pripravljen za uporabo. Uporabljajte ga samo v dovolj velikih zaprtih prostorih in na 
odprtem kadar ni preveč vetra. 
Ta model ni primeren za začetnike! 

 
1.2 NAPOTKI ZA VARNO UPORABO 

Proizvajalec oziroma zastopnik ne odgovarjata za nastalo škodo ali poškodbe na stvareh/osebah, zaradi 
nepravilne uporabe izdelka!  

 Izdelek vedno uporabljate na lastno odgovornost. 

 Pred uporabo izdelka nikoli ne uživajte alkohola, zdravil ali drog. 

 Helikopterja in daljinskega upravljalnika odpirajte ali jih poskušajte predelati. 

 Ne uporabljajte helikopterja kadar so rotorji poškodovani ali zlomljeni. 

 Pazite da izdelek ne pride v stik z vlago ali vodo, ker le ta poškoduje elektroniko. 

 Nikoli ne poskušajte prijeti vrtečih se rotorjev. 

 Vedno bodite oddaljeni od helikopterja vsaj 3 m, ker lahko pride do motnje radijskih signalov in 
posledično kratkotrajne izgube nadzora nad helikopterjem. 

Pogoji letenja: 
 Za uspešno letenje potrebujete prostor velikosti vsaj (5 x 5 x 3)m v katerem ni ovir, to pomeni,  da v 

bližini ni ljudi, živali, pohištva in ostalih ovir. 

 Ne letite tam kjer je veliko ljudi ali prometa. 

 Nikoli ne letite v bližini električnih ali telefonskih drogov in nad vodno površino. 
 

2 Tehnični podatki 

 

RAVNANJE Z E-ODPADKI IN ODPADNIMI BATERIJAMI 
Električne in elektronske naprave ne sodijo v koš za smeti! Ko so le ti izrabljeni, je potrebno za njih 
poskrbeti, kot to veleva veljavna zakonodaja. Kot končni potrošnik ste zavezani k odgovornemu 
ravnanju z E-odpadki in odpadnimi baterijami. 

 

 

 

Dolžina:  510mm Domet daljinca: do 70m 

Premer rotorja: 400mm Frekvenca: 2,4GHz 

Višina: 170mm Čas letenja: 7 – 8 minut 

Daljinski upravljalnik z digitalnim zaslonom Čas polnjenja baterije: 1 ura 

Baterija: 7,4V Li-Po 850mAh  



2.1 Helikopter 

 
Št. OPIS Št. OPIS 

1 Objemka 9 Vtič baterije 

2 Glavni rotor 10 Vtič za polnjenje 

3 Pritrditev kabine – zgoraj 11 Ščit repnega rotorja 

4 LED lučka 12 Repni rotor 

5 Pritrditev kabine – spodaj 13 Repni motor 

6 Vtičnica za baterijo 14 Servo vzvodi 

7 Ni funkcije 15 Stabilizator 

8 Pristajalne sani   
 

2.2 Daljinski upravljalnik 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Digitalni zaslon prikazuje sledeče informacije: 

 
Št. Opis Funkcija 

1 MODE 1 ali 2 Stanje daljinca Mode 2 – plin je na levi ročki in obratno pri MODE 1  

2 PLIN Prikaz stanja ročke za plin 
Nastavitev ročke za upravljanje naprej/nazaj (Elevator). 

3 Nastavitev plina Prikaz nastavitve ročke za plin. 

4 Nastavitve  Nastavitev ročke za upravljanje – vrtenje (Rudder). 

5 Nastavitve Prikaz nastavitev uravnoteženja levo / desno. 

6 Nastavitve Nastavitev ročke za upravljanje naprej/nazaj (Elevator). 

7 Nastavitve Nastavitev ročke za upravljanje levo/desno. 

8 Nastavitve Prikaz nastavitve občutljivosti ročice za plin. 

9 Nastavitve Prikaz nastavitve uravnoteženja vrtenja. 

10 Napetost baterije Prikaz napetosti baterije. 
 

3 Letenje s helikopterjem 
3.1 Upravljanje s helikopterjem 
 
Štiri smeri letenja helikopterja upravljamo z dvema ročkam na daljinskem upravljalniku. Daljinski upravljalnik 
ima dve možni nastavitvi, MODE 1 in MODE 2. V Evropi se v glavnem uporablja nastavitev MODE 2, kar pomeni, 
da je leva ročka na daljinskem, ročka za plin. Kako spremenimo nastavitev med MODE 1 in MODE 2, je opisano 
v nadaljevanju. 
 

Plin (Angl.: Pitch) 

Levo ročico na daljinskem upravljalniku potisnete 
naprej, s tem povečate število obratov rotorja in 
helikopter se prične vzpenjati. 

 

 
Levo ročico na daljinskem upravljalniku povlečete k sebi, 
s tem zmanjšate število obratov rotorja in helikopter se 
prične spuščati. 
 

 
 



Vrtenje (Angl.: Gier) 

Ročico za plin (levo) potisnemo v levo in helikopter se 
začne vrteti v levo okoli svoje osi. 
 

 

 
Ročico za plin (levo) potisnemo v desno in helikopter se 
začne vrteti desno okoli svoje osi. 
 

 
 

Naprej - Nazaj (Angl.: Nick) 

Desno ročico na daljinskem upravljalniku potisnemo 
naprej in helikopter prične leteti naprej.  

 

 
Desno ročico na daljinskem upravljalniku potegnemo k 
sebi in helikopter prične leteti nazaj. 
 

 
 

Desno – Levo  (Angl.: Roll) 

Desno ročico na daljinskem upravljalniku potisnemo v 
levo in helikopter prične zavijati v levo.  

 

 
Desno ročico na daljinskem upravljalniku potisnemo v 
desno in helikopter prične zavijati v desno. 
 

 
 

3.2 Pred poletom 
3.2.1 Priprava baterije helikopterja 
Varnostni napotki 

 Uporabljajte  samo priloženo baterijo 

 Nikoli ne pustite baterije med polnjenjem brez nadzora. 

 Li-Po priložena baterija vsebuje nevarne kemikalije. Nikoli je ne poskušajte odpreti, zmočiti ali segrevati 
oziroma vreči v odprt ogenj. 

 Pazite, da je baterija nepoškodovana. napihnjene ali poškodovane baterije ne smete uporabljati. 

 Pazite, da ne pride kratkega stika ali prevelikega izpraznjenja baterije. 



 Baterijo polnite samo z priloženim polnilcem. Uporaba polnilcev drugih modelov ali proizvajalcev lahko 
poškoduje baterijo ali povzroči požar. 

Polnjenje baterije 

 

POZOR! 
Nevarnost požara zaradi pregretja baterije. 
 nikoli ne polnite baterije takoj po njeni uporabi. 
 počakajte vsaj 30 minut, da se baterija ohladi. 

 

Kadar polnite baterijo, vedno najprej povežite baterijo in polnilec, šele nato priključite polnilec na 220V, in 
obratno, ko je baterija napolnjena. 
Po prvem polnjenju baterija še nima polne kapacitete, kar pomeni krajši čas letenja. Polno kapaciteto doseže 
baterija šele po nekajkratnem polnjenju in praznjenju. 

3.2.2 Priprava daljinskega upravljalnika 
Varnostni napotki 

 uporabljate samo predpisane baterije - AA 1,5V. 

 pazite, da pravilno vstavite baterije v daljinski upravljalnik. 

 iztrošene baterije takoj zamenjajte. 

 nikoli ne uporabljajte pokvarjenih, poškodovanih ali izrabljenih baterij. 

 ne uporabljajte baterij, ki se lahko ponovno napolnijo – imajo premajhno napetost z  varno uporabo. 

 

POZOR! 
Zaradi prenizke napetosti baterij lahko pride do poškodb oseb/stvari. 
Kadar je napetost baterij nizka, zaslišite tonsko opozorilo in vidite kako utripa simbol 
baterije na LCD zaslonu daljinskega upravljalnika. 
 Takoj zamenjajte baterije za nove. 

 

Vstavljanje baterij 
Potrebujete 4 x AA 1,5V baterije in majhen izvijač s katerim odprete pokrov prostor za baterije na daljinskem 
upravljalniku. 

3.2.3 Vklop in povezovanje helikopterja 
Povezovanje 
Povezovanje pomeni, da povežete sprejemnik helikopterja z daljinskim upravljalnikom.  

1. Vključite helikopter. 
Iskalna LED lučka počasi utripa. 

2. Postavite helikopter na ravno površino. 
Helikopterja sedaj ne smete več premikati. 

3. Vključite daljinski upravljalnik.  
Zaslišite kratek zvočni signal in Led lučka za vklop/izklop prične počasi utripati. 

4. Premaknite ročko za plin počasi naprej in zopet do konca  nazaj.  
Daljinski upravljalnik pošlje signal sprejemniku v helikopterju. 
LED lučki na daljinskem upravljalniku in helikopterju pričneta hitreje utripati. 
Če boste med procesom povezovanja premaknili katerokoli ročko na daljinskem upravljalniku, se bo 
proces povezovanja prekinil.  
Proces povezovanja traja približno 10 sekund in je končan ko obe LED lučki tako na helikopterju kot na 
daljinskem upravljalniku svetita neprekinjeno. 

Helikopter je pripravljen za letenje. 



3.3 Polnjenje baterije in nastavitve daljinskega upravljalnika 
3.3.1 Polnjenje baterije helikopterja 

 

1. Izključite helikopter. 
2. Povežite polnilec baterije helikopterja na eni strani z vtičnico 220V (ali USB odvisno od modela), na 

drugi strani pa z helikopterjem kot kaže slika. 
3. Ko je polnjenje končan o na polnilcu gori rdeča lučka. 
4. Odklopite polnilec od helikopterja in stenske vtičnice ali USB vtičnice. 

3.3.2 Nastavitve helikopterja 
Nastavitev helikopterja je pomembna, ker je potem helikopter stabilnejši v zraku in lažje je vodenje 
helikopterja. 
Nastavitve so opisane z MODE 2. 
Priprava 

 Za nastavljanje (trimanje) helikopterja uporabite zunanji prostor brez vetra oziroma notranji prostor 
velikosti najmanj 5 x 5m. 

 Pazite, da so tla ravna. 

 Postavite helikopter 2m pred sebe, tako da je obrnjen z zadkom proti vam.  

 Vse kontrole na daljinskem upravljalniku morajo biti v nulti poziciji. 

 Najprej opravite grobe nastavitve, dokler helikopter lebdi tik nad tlemi. 

 Fine nastavitve pa opravite, ko helikopter lebdi vsaj 50cm nad tlemi – s tem odpravite efekt odboja vetra 
od tal. 

Vrtenje 

 

Helikopter se vrti okoli svoje osi v desno: 

 

Potiskajte gumb za nastavitev C v levo toliko časa, da 
se vrtenje ustavi. 

Helikopter se vrti okoli svoje osi v levo: 

 

Potiskajte gumb za nastavitev C v desno toliko časa, 
da se vrtenje ustavi. 

Desno/Levo 

 

Helikopter se sam od sebe premika v desno: 

 

Gumb za nastavitev D, potiskajte toliko časa v levo, 
da se helikopter stabilizira v zraku. 

Helikopter se sam od sebe premika v levo: 



 

Gumb za nastavitev D, potiskajte toliko časa v 
desno, da se helikopter stabilizira v zraku. 

Naprej/Nazaj 

 

Helikopter se sam od sebe premika naprej: 

 

Gumb za nastavitev B potiskajte nazaj toliko časa, 
da se premikanje naprej ustavi. 

Helikopter se sam od sebe premika nazaj: 

 

Gumb za nastavitev B potiskajte naprej toliko časa, 
da se premikanje nazaj ustavi. 

 

3.4 Po letenju 
 Proti koncu poleta se bo helikopter, zaradi znižanja napetosti baterije obnašal precej nestabilno. V tem 

primeru takoj pristanite s helikopterjem in ponovno napolnite baterijo. 

 Najprej izključite helikopter, šele nato daljinski upravljalnik. 

 Kadar helikopterja dalj čas ne uporabljate, preverite ali je helikopter ugasnjen in ali ste baterije 

odstranili iz daljinskega upravljalnika. 

 

POZOR! 
Motorji se med letenjem segrevajo. Ne dotikajte se jih, sicer lahko pride opeklin. 
Pustite motorje da se ohladijo! 

 

 

NAVODILO! 
Med nepravilnim transportom lahko pride od poškodb rotorjev in drugih vitalnih 
delov helikopterja.  
To lahko vpliva na letalne sposobnosti helikopterja. 
 Vedno uporabljajte originalno embalažo za transportiranje helikopterja 

 

4 VZDRŽEVANJE 
4.1 Čiščenje in vzdrževanje 

 Helikopter in daljinski upravljalnik čistite samo s suho mehko krpo ali čopičem. Nikakor ne uporabljajte 
agresivni čistilnih sredstev ali kemikalij! 

 Redno preverjajte svoj helikopter 
Vsi vijaki morajo biti na svojem mestu in trdno priviti. 
Vsi premični deli se morajo premikati z lahkoto. 

 Pri zamenjavi posameznih delov helikopterja, uporabljajte samo originalne nadomestne dele. 
 


