
23955 Raadio teel juhitav helikopter " Sky Arrow ". 
 

Saatja töötab infrapunases sagedusalas, selle patareisid ei ole tootega kaasas ( 4x AA 1,5 V ). 

Mudel on mõeldud kasutamiseks alates 8. eluaastast. 

PANE TÄHELE! 
Loe juhend kindlasti läbi enne esmakordset kasutamist. Lennuaeg on u. 7minutit, saatja tööraadius u. 10 meetrit. 

ETTEVALMISTUS. 
Vaata originaalõpetust ja jooniseid. ( Osa " User Manual " ). 

1. ( " Table contents " ). Pakend sisaldab helikopterimudeli, juhtsaatja ja pearootori tagavaralabad. 

2. Vaata jooniseid originaalõpetuse lk. 1 

1. osa ( " Helicopter " ) 
1A - pearootorite labad 

1B - vertikaaltelje stabilisaatori mehhanism 

1C - infrapunase sageduse vastuvõtja 

1D - mudeli " ON - OFF " lüliti 

1E - mudeli akulaadija pesa. 

2. osa ( "Remote Control " ). Juhtsaatja esipaneel 
2A - saatja vasak juhtkang / mudel üles -alla / 

2B - saatja " On - Off " nupplüliti 

2C - saatja infradiood 

2D - saatja parem juhtkang / mudel vasakule - paremale / 

2E - otsekursi korrektsiooni nupplülitid 

2F - mudeli akulaadimispesa 

2G - saatja toiteindikaator 

2H - saatja patareidesahtli kaane kinnituskruvi 

3. osa – patareide asetamine ja vahetamine ( "Inserting Batteries " ) 
3A - ava saatja tagaküljel patareide sahtli kaas ( keera kinnituskruvi välja, ava sahtel) 

3B - aseta neli ( AA 1,5 V ) patareid oma pesadesse, järgides polaarsust 

3C - sulge patareide sahtel kaanega ja kinnita kruviga 

4. Osa – laadimine ( " Charging the Helicopter " ) 
Saatja keskel esipaneelil  on mudeli aku laadimispesa. ( Tähistatud kirjaga " Charge " ) Mudeli kere all asub pesa vastaspool ( lüliti ON - OFF 

kõrval ). Laadimiseks asetatakse  mudel maandumisjalatsitega saatja esipaneelil asuvatesse soontesse nii, et pesad ühenduvad. Toote pakendil 

on sellekohased illustreerivad fotod ilusti olemas. Laadimiseks peavad nii mudeli kui ka saatja lülitid olema asendis " OFF ". Kui kõik on lülitatud 

õigesti - süttib mudelil sinine valgusdiood, mis näitab laadimistsükli algust. Kui märgutuli kustub, on laadimine lõpetatud. Instruktsiooni järgi on 

aku laadimisaeg 30 -40 minutit, mis tagab mudeli lennuaja 5 -7 minutit. Kui aku on laetud, eemaldage mudel ettevaatlikult saatja 

laadimispesast. Sellega  on ettevalmistused lõppenud. 

LENNUTAMINE. 

Alguses lülitage saatja sisse. Selleks vajutage korraks survenuppu kirjaga "Power".  Hakkab vilkuma punane märgutuli. Kohe lükake vasakut 

juhtkangi korraks endast eemale lõpuni ja laske tagsi. Kontrolltuli peab lõpetama vilkumise ja helendama pidevalt . Seega on eemaldatud 

blokeering ja sisse lülitatud GÜRO stabiliseerimissüsteem. Saatja välja- lülitamiseks tuleb survenuppu "Power" hoida all vähemalt viis sekundit. 

Seejärel lülige mudeli all asuva lüliti asendisse "On". Süttib mudeli ninas asuv valgusdiood. Mudel on lennuks valmis! 

Pea meeles, et:  vasak juhtkang üles - mudel tõuseb, vasak juhtkang alla ( enda poole) - mudel laskub. 

Parem juhtkang liigutab mudelit paremale või vasakule. Parema juhtkangi kõrval olevad survenupud on otsekursi korrektsiooniks. Mis see 

tähendab?  Vaata " User Manual" lk.6 asend 6A ja 6B. 

Kui mudel püüab ennast enne õhkutõusmist  ilma paremat juhtkangi kasutamata  ümber oma telje keerutada, tuleb ta "rahustada" kasutades 

vastavalt survenuppe 6A või 6B. 

Kasutades korraga mõlemat juhtkanalit, tõuse sujuvalt  õhku! Hoia juhtsaatjat alati mudeli suunas ( saada mudelit saatjaga)! 

HEAD LENDU! 

 

OHUTUSNÕUDED. 
1. Kuna mudelit juhitakse infrapunasel sagedusel, saab lennata ainult siseruumides. Jälgi, et saatja ja mudeli vahele ei jääks kõrvalisi 

esemeid,  inimesi ega tugevat valgusallikat. 

2. Mudelisse on sisse ehitatud Li - Po aku 3,7 V / 0,33 Wh/ 90 mAh. Neid akusid tuleb jahutada u. 10 minutit enne ja pärast laadimist. 

Liitiumakud on väga tundlikud ülelaadimise ja temperatuuri suhtes! 

3. Saatja patareid ( AA 1,5 V ) vahetage õigeaegselt! Kui saatjat kaua ei kasutata, tuleb  

patareid välja võtta. Tühjad patareid viige kogumispunkti! 

4. Mudeli  pearootori labade vahetusel jälgi originaalõpetuse 8. osa ( " Changing the rotor blades " ). Ülemised rootorid on " A " tüüpi, alumised 

vastavalt  "B " tüüpi. 

 

Säilitage ostutšekk ja kontaktandmed! Tootja jätab endale õiguse teha tootemuudatusi. 

 

Revelli toodete maaletooja on  AS Rekato, Paavli 2 A, Tallinn. Telefon 6500005. 

e- pood: www. rekato. ee 

 


