C. Fordulás
A repülőgép repülési irányának szabályozásához mozgassa a megfelelő irányba a
kontroller iránykarját, azonban tartózkodjon a hirtelen és jelentős irányváltoztatásoktól,
ez ugyanis a repülési magasság jelentős csökkenését, vagy akár a repülőgép
lezuhanását is eredményezheti. A repülő szélirányban sokkal gyorsabban képes
repülni, mint széllel szemben. Utóbbi esetben sokkal nagyobb a légellenállás, így az
irányváltoztatáshoz is nagyobb hatást kell gyakorolnia az iránykarral.
D. Leszállás
Amennyiben teljesen felnyomta a gázkart, de a repülőgép mégsem emelkedett fel, az
annak a jele, hogy a repülőgép akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony. A
leszálláshoz fordítsa a repülőgépet széliránnyal szembe, majd óvatosan ereszkedjen
vele a földre az iránykart mozgatva.

A REPÜLŐGÉP BEÁLLÍTÁSA:
1) A repülő orra túl nehéz/könnyű

Amennyiben a repülő orra túl nehéznek
bizonyul repülés közben, hajtsa a
vízszintes vezérsík szélét felfelé.

Amennyiben a repülő orra túl
könnyűnek bizonyul, hajtsa a
vízszintes vezérsík szélét lefelé.

2) A repülőgép nem repül egyenesen
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Amennyiben a repülőgép repülés
közben jobbra húz, hajtsa a
függőleges vezérsíkot balra.
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AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE:
3,7U 220mAh

1) Csatlakoztassa az akkumulátor kábelét az USB kábelhez, majd
dugja be az USB-t egy hálózati csatlakozóba. Ha az USB kábel
piros állapotjelzője világítani kezd, az annak a jele, hogy a
töltés megkezdődött.
2) Az akkumulátor feltöltése körülbelül 40 percet vesz igénybe.
Ha az USB állapotjelzője kialszik, az annak a jele, hogy a
töltési folyamat befejeződött.
3) Amennyiben az USB kábel állapotjelzője folyamatosan villog,
az annak a jele, hogy az USB kábel, vagy az akkumulátor
sérült. Ebben az esetben azonnal cserélje ki őket.

FIGYELEM:
• Az akkumulátor töltését mindenképpen felnőtt felügyelet mellett
végezze el.
• Ne hagyja az akkumulátort, valamint a töltési folyamatot se
végezze éghető, vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.
• Amennyiben az akkumulátor láthatóan eldeformálódott, felduzzadt,
azonnal fejezze be a használatát.
• Ha a repülőgép használaton kívül van, vegye ki belőle az
akkumulátort, és tárolja biztonságos helyen.

Amennyiben a repülőgép repülés
közben balra húz, hajtsa a
függőleges vezérsíkot jobbra.
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