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Dziękujemy za zakup naszego produktu. Zaprojektowany został specjalnie dla 

początkujących pilotów. Mamy szczerą nadzieję, że model ten pomoże Ci zapoznać 

się z podstawami latania. Przed rozpoczęciem korzystania należy dokładnie zapoznać 

się z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi. 

 

 

FUNKCJE 

1. Prosty montaż samolot zajmuje dwie minuty. Po wykonaniu pierwszego ładowania 

trwającego godzinę samolot jest gotowy do lotu.  

2. Model został zaprojektowany na podstawie prawdziwego samolotu, co zapewnia 

mu świetne właściwości lotnicze.  

3. Wykonanie z lekkiej i wytrzymałej pianki EPP zapewnia odpowiednią odporność na 

uderzenia, trwałość i łatwość naprawy.  

4. Samolot posiada wysoki kąt wznoszenia, mocne silniki, a start i pilotowanie 

samolotu w powietrzu są wyjątkowo proste. 

5. Wbudowany żyroskop zapewnia świetną stabilność podczas lotu. 

 

 



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

• 1x Samolot  

• 1x Kontroler  

• 1x Przewód USB  

• 1x Akumulator 3.7V Li-Po  

• 1x Zestaw akcesoriów (1x podwozie, 2x zapasowe śmigła) 

MONTAŻ SAMOLOTU 

 

 

 



KONTROLER 

 

 

PAROWANIE 

 

1. Włącz model. Lampka informacyjna samolotu zacznie migać, co oznacza, że jest w 

trakcie wyszukiwania sygnału.  

2. Lewy drążek kontrolera wychyla maksymalnie do tyłu i włącz go. Lampka 

kontrolera będzie migać, co oznacza, że jest w trakcie wyszukiwania sygnału. 

 3. Gdy obie lampki przestaną migać i będą świecić się ciągle, oznacza to, że 

parowanie zakończyło się sukcesem. Samolot jest gotowy do zabawy. 

 

 

 



ŁADOWANIE AKUMULATORA 

1. Przewód USB połącz ze złączem akumulatora, a jego drugi koniec wepnij do 

gniazda USB. Czerwona lampka sygnalizuje, że ładowanie jest w trakcie.  

2. Czas ładowania wynosi około 40 minut. Po tym czasie lampka powinna zgasnąć, 

informując o zakończeniu ładowania.  

3. Jeśli lampka informacyjna miga, oznacza to, że akumulator lub przewód USB są 

uszkodzone. Należy je natychmiast wymienić. 

PILOTOWANIE 

Z samolotu korzystaj jedynie na dużej, otwartej przestrzeni. Nigdy nie korzystaj z 

produktu wewnątrz budynków. 

Pamiętaj, aby nigdy nie latać: 

• Gdy wieje 

• Gdy występują opady atmosferyczne 

• W pobliżu linii wysokiego napięcia 

• W pobliżu tłumów 

• Niedaleko dużych budynków 

• Nad zbiornikami wodnymi. 

Postępowanie przed lotem: 

1. W pełni naładuj akumulator samolotu. Następnie go zainstaluj i odpowiednio 

zabezpiecz.  

2. Upewnij się, że baterie kontrolera są naładowane.  

3. Sparuj kontroler z samolotem. 

4. Wychyl lewy drążek do przodu, aby sprawdzić, czy model reaguje poprawnie.  

5. Sprawdź, czy model nie posiada żadnych uszkodzeń i odkształceń.  

6. Samolot jest gotowy do lotu. 

Latanie: 

1. Start z ziemi:  

Aby wystartować z ziemi, samolot ustaw pod delikatny wiatr i stopniowa wychylaj 

lewy drążek do przodu. Samolot zacznie jechać do przodu, a po osiągnięciu 

odpowiedniej prędkości oderwie się od ziemi. Będąc w powietrzu możesz 

kontrolować wysokość lotu samolotu za pomocą lewego drążka i skręcać za 

pomocą prawego drążka.  

2. Start z ręki:  

Weź samolot w rękę, lewy drążek wychyl maksymalnie do przodu, śmigła 

samolotu będą obracać się bardzo szybko, zachowaj więc szczególną ostrożność. 

Wyrzuć samolot do przodu, powinien rozpocząć lot. Będąc w powietrzu możesz 



kontrolować wysokość lotu samolotu za pomocą lewego drążka i skręcać za 

pomocą prawego. 

3. Skręcanie:  

Podczas skręcania nie wychylaj drążka maksymalnie w żadną ze strony. Wykonuj 

tylko delikatne ruchy, wychylając drążek i przywracając go do pozycji środkowej. 

Skręcając pod wiatr mogą być wymagane mocniejsze ruchy. Zbyt dalekie 

wychylenie drążka może doprowadzić do spadnięcia samolotu na ziemię.  

4. Lądowanie:  

Jeśli samolot nie jest w stanie wznieść się wyżej, oznacza to, że akumulator jest 

bliski wyczerpaniu. Należy wtedy wylądować, ustawiając samolot pod wiatr i 

stopniowo zmniejszając prędkość. Za pomocą lewego drążka należy regulować 

położenie samolotu i sprowadzić go na ziemię w poziomie. 

REGULACJE SAMOLOTU 

 

 

 



WYMIANA ŚMIGIEŁ 

Jeśli śmigło zostanie uszkodzone, należy je natychmiast wymienić, zgodnie z 

poniższą instrukcją. 

 

OSTRZEŻENIA 
1. Po wyjęciu produktu z opakowania, wszelkie elementy nie będące częścią 

produktu należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady.  

2. Podczas zabawy użytkownik powinien znajdować się pod nadzorem osoby 

dorosłej.  

3. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek uszkodzeń należy zaprzestać korzystania z produktu.  

4. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu. 

5. Uszkodzonego produktu nie należy umieszczać w pojemniku na odpady 

zmieszane. Produkt należy oddać do punktu obioru zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego.  

6. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje i należy zachować je w 

przypadku wystąpienia w przyszłości jakichkolwiek wątpliwości. 

OSTRZEŻENIA 
1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.  

2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod nadzorem osoby 

dorosłej.  

3. Przed rozpoczęciem ładowania, akumulatory należy wyjąć z zabawki.  

4. Nie należy jednocześnie korzystać z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i 

wyczerpanych.  

5. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.  

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.  

7. Zacisków zasilania nie należy zwierać. 
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