Hea klient.
Täname, et olete ostnud LRP LaserHornet mudelkopteri.
Mudelkopter on ettenähtud kasutamiseks ainult siseruumides!
Tegu ei ole mänguasjaga. Täpsemad ohutus- ja käitlusnõuded leiate tootja kasutusjuhendist.
Kopter on pakendit avades valmis lendama. Laadige vaid aku, lisage juhtpulti patareid(4xAA) ning tutvuge hoolikalt selle juhendiga.
Meelespea enne lendu:
1. Kontrollige et kopteril ei oleks nähtavaid kahjustusi. Vigastuse leidimise korral vahetage detail või pöörduge abi saamiseks
Hobimaailma (Paldiski mnt 102).
2. Veenduge et juhtpuldi patareides oleks piisavalt voolu. Liigselt tühjenenud patareide puhu vilgub indikaator tuli ka peale side
loomist edasi.
3. Veenduge et lendamiseks on piisavalt ruumi ja läheduses ei ole kergelt vigastatavaid objekte.
4. NB! Lülitage alati sisse kopter ja alles seejärel juhtpult. Vastasel juhul ei pruugi side loomine õnnestuda.
Käivitamine ja lendamine:
1. Laadige aku kui seda veel teinud ei ole.
2. Lülitage sisse kopter.
3. Lülitage sisse juhtpult.
4. Viige gaasikang alumisse asendisse.
5. Lennake!
6. Juhul kui kopter keerutab iseeneslikult, häälestage juhpuldi sabatrimmi pöörlemise vastassuunas kuni kopter on stabiilne.
7. Juhul kui kaotate kopteri üle kontrolli või tekib oht millegile otsa lennata, viige koheselt gaasikang miinium asendisse. See
vähendab olulisel määral ohtu vigastada kopterit ja muid ümbritsevaid objekte.
8. Aku tühjenemisest annab märku koperi LED tulede vilkumine. Seda märgates, soovitame koheselt maanduda vältimaks aku
liigset tühjenemist, tagamaks selle maksimaalset eluiga
NB! Peale lendu veenduge alati et nii kopter kui ka juhtpult saaks välja lülitatud. Kopter kasutab liitiumpolümeerakut, mis rikneb liigsel
tühjenemisel ja võib muutuda tuleohtlikuks.
Kopteri laadimine USB kaabliga: (laadimisaeg umbes 30 minutit)
Ühendage laadimiskaabel USB toiteallikasse (nt arvuti või mobiililaadija). Veenduge et kopter oleks välja lülitatud ja seejärel ühendage
kaabel CHA pesase. Kopteris süttib roheline indikaatorlamp, mis näitab et laadimisprotseduur käivitus. Laadimise lõppedes tuli kustub.
Kopteri laadimine juhtpuldist: (laadimisaeg umbes 45 minutit)
Avage puldi laadimiskaablit peitev paneel(vt joonis) ja lülitage pult sisse. Edasi toimige nagu laadides USB kaabliga, jälgides hoolikalt et
kopter oleks väljalüliatud asendis. Soovitame võimaluse korral alati eelistada laadimiseks USB kaablit, sest nii kestavad juhtpuldi patareid
palju kauem.
NB! Akut ei tohi jätta järevalveta laadima!
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