
De helikopter is uitgerust met een Li-Po heroplaadbare batterij, 
Gelieve ook aandacht te besteden aan onderstaande 
voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik:
- Probeer niet om de batterij te verbranden.
- Gebruik of bewaar de batterij niet bij een warmtebron.
- Gooi of stoot de batterij niet tegen een hard oppervlak.
- Dompel de batterij niet in water, en bewaar hem op een droge, koele plaats.
- Gebruik het speciaal bijgeleverde laadapparaat om de batterij op te laden.
- Laat de batterij niet geheel leeg worden.
- Sluit de batterij niet aan op een stopcontact.
- Probeer niet om de batterij te solderen of met een spijker of ander scherp voorwerp te doorboren.
- Bewaar de batterij niet samen met metalen voorwerpen zoals kettingen, haarspelden, enz.
- Probeer niet om de batterij uit elkaar te nemen of te veranderen.
- Laad de batterij elke 6 maanden op.

Batterij waarschuwingen:
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw geladen worden.
- Neem oplaadbare batterijen voor het laden uit het speelgoed (geldt alleen voor de zender). 
- Laat oplaadbare batterijen slechts door een volwassene opladen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen of oude en nieuwe batterijen door elkaar (geldt 

alleen voor de zender).
- Gebruik slechts batterijen van het aanbevolen of een soortgelijk type.
- Leg de batterijen met de polen in de juiste richting in het vak.
- Neem lege batterijen uit het speelgoed.
- De voedingspoolklemmen mogen niet kortgesloten worden.
- Oude en nieuwe batterijen niet samen gebruiken. (geldt alleen voor de zender)
- Gebruik geen alkaline, standaard (zink-koolstof) of herlaadbare (nikkel-cadmium) batterijen 

samen. (geldt alleen voor de zender)

Het symbool van de doorstreepte vuilnisbak geeft aan dat batterijen, oplaadbare batterijen, 
knoopcelbatterijen, batterijpacks, enz. niet met het huishoudelijk afval weggegooid mogen 
worden. Batterijen zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Bescherm het milieu tegen 
gezondheidsrisico’s. Na afdanking van het speelgoed, breek het speelgoed met een gewoon 
huishoudelijk gereedschap om de batterij uit een artikel met een ingebouwde oplaadbare batterij 
uit te halen of schroef het batterijdeksel los om de batterij(en) uit een artikel met vervangbare 
batterijen te halen. Gooi de batterijen vervolgens weg volgens de geldende voorschriften van uw 
gemeente.

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
(AEEA)
Als dit apparaat in onbruik is geraakt, verwijder dan alle batterijen en gooi ze afzonderlijk 
weg. Breng elektrische apparaten naar de lokale verzamelpunten voor elektrische en 
elektronische apparatuur. Andere componenten kunnen worden weggegooid bij het 
huishoudafval.

FCC regelgeving
Dit toestel voldoet aan Deel 15 van de FCC Reglementen.  De bediening is afhankelijk van twee 
voorwaarden: 
1) Dit toestel mag geen schadelijke storing veroorzaken, en 
2) Dit toestel moet eventuele ontvangen storing accepteren, met inbegrip van storing die 

ongewenste bediening kan veroorzaken.
   OPGELET: Dit product is gecontroleerd en bevonden te voldoen aan de beperkingen voor een 

Klasse B digitaal toestel, overeenkomstig met Deel 15 van de FCC Reglementen.  Deze 
beperkingen zijn bestemd om redelijke bescherming tegen schadelijke storing in een  
woningsinstallatie te bieden. Dit product verwekt, gebruikt en straalt radiofrequentie energie uit 
en kan, bij van de instructies afwijkende installatie en gebruik, schadelijke storing aan radio of 
televisie-ontvangst veroorzaken. Wij kunnen echter niet garanderen dat er bij een bepaalde 
installatie geen storing voorkomt. Mocht dit product schadelijke storing aan radio of televisie 
ontvangst veroorzaken, hetgeen u kunt vaststellen door het product in en uit te schakelen, raden 
wij u aan om de storing op één van de volgende manieren op te heffen:

- Draai of zet de ontvangstantenne in een andere richting.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluitde apparatuur aan op een andere stroomkring dan degene waarop de ontvanger 

aangesloten verbonden. 
- Raadpleeg uw handelaar of een bevoegde radio/televisie technicien.

Identificatie van de onderdelen

Veiligheidsmaatregelen:
Waarschuwing: Veranderingen of wijzigingen aan het apparaat die niet uitdrukkelijk 
goedgekeurd zijn door de hiervoor verantwoordelijke partij, kunnen de machtiging voor het 
gebruik van de apparatuur ongeldig maken.
- Het zender laadapparaat is speciaal ontworpen voor de lithium-poly batterij van het vliegtuig.  

Laad er geen andere batterijen mee op.

2. TRIMMEN VAN DE HELIKOPTER:
- Duw de gashendel zachtjes omhoog om jouw helikopter te doen stijgen tot een hoogte van ongeveer 0,5m – 1m.  

- Indien de helikopter tegen de 
wijzers van de klok in een spiraal 
ronddraait (fig. 4) of tegen de 
wijzers van de klok blijft draaien 
(fig. 5), duw herhaaldelijk op de 
rechterzijde van de trim en laat 
het los tot de helikopter stopt met 
draaien en recht blijft vliegen & 
vlieg dan rechtdoor (fig. 6).

- Indien de helikopter kloksgewijs in 
een spiraal ronddraait (fig. 1) of 
kloksgewijs blijft draaien (fig. 2), 
duw herhaaldelijk aan de linkerzijde 
van de trim en laat het los tot de 
helikopter stopt met draaien en 
recht blijft vliegen (fig. 3).

NEDERLANDS    13

NEDERLANDS    15

16    NEDERLANDS

14    NEDERLANDS

VERSTIKKINGSGEVAAR: Kleine 
onderdelen. Niet geschikt voor 
kinderen onder de 3 jaar.

WAARSCHUWING:

Leveringsomvang

Helikopter Zender Handleiding

Voorzorgsmaatregelen, Waarschuwing & Verklaring

Zorg en onderhoud:
- Verwijder de batterijen wanneer het speelgoed langere tijd niet gebruikt wordt (geldt alleen voor 

de zender).
- Veeg het speelgoed met een schone vochtige doek voorzichtig af.
- Houd het speelgoed weg van directe hitte.
- Beschadig de elektronische onderdelen niet door het speelgoed in water te dompelen.
Speciale opmerking voor volwassenen:
- Controleer het speelgoed regelmatig op schade aan de stekker, de omhuizing en andere 

onderdelen. Gebruik het speelgoed in geval van schade niet met de zender/ laadapparaat totdat 
de schade opgeheven is.

- Dit speelgoed mag uitsluitend met het aanbevolen laadapparaat worden gebruikt.
- Probeer niet om andere batterijen met de zender/ laadapparaat op te laden.
Opmerking:
- De batterijen dienen onder toezicht van volwassenen ingelegd of verwisseld te worden.
- Ten gevolge van elektrostatische ontlading kunnen er defecten in het product optreden. In dit 

geval dient het product opnieuw ingesteld te worden.
- Gebruik nieuwe alkaline batterijen in de zender voor een optimale prestatie.

Tip!   BEHEERSEN
- Nadat uw helikopter gecrasht is, dient u de helikopter opnieuw op te starten 

door de stroomschakelaar in de “OFF” (UIT) stand te schuiven en dan te 
controleren op schade. Als er geen schade is, schuif de stroomschakelaar dan 
opnieuw naar de “ON” (AAN) stand.

- Vlieg met je helikopter niet in direct zonlicht of sterke verlichting; dit zal het 
controlesysteem van je helikopter beïnvloeden. 

- Bedek de IR Diode van de zender niet, daar dit het IR signaal zal blokkeren.
- Kleef geen andere etiketten op de helikopter, daar deze het ontvangen van een 

IR-signaal zullen beïnvloeden.

Tip!  WERKING
Stabilisator

Verbindingsas

Hoodrotorschroef

Plaatsen & opladen van batterijen
Batterijinstallatie zender (*Zorg ervoor dat de stroomschakelaar in de “OFF” (UIT) stand staat.)

3. Schakel de zender in. Het 
oplaadcontrolelampje op de helikopter 
brandt. Het oplaadcontrolelampje dooft 
eenmaal volledig opgeladen. Ontkoppel 
de oplaadstekker.

2. Plaats 6 AA batterijen in het 
batterijcompartiment in 
overeenstemming met de 
correcte polariteit.

3. Sluit het batterijcompartiment.

Helikopter opladen

2. Zet de helikopter uit. Steek de oplaadkabel in 
het stopcontact.

Batterijvereisten voor de zender:
Stroomtoevoer :  
Rating              : DC 9 V 
Batterijen         : 6 x 1,5 V “AA”/LR6/AM3 (niet bijgeleverd)

Stroomtoevoer :  
Rating              : DC 3,7 V 
Batterijen         : 1 x 3,7 V Li-Po heroplaadbaar batterijpak (bijgeleverd)
Capaciteit         : 160 mAh

Batterijvereisten voor Helikopter:

Vliegen met jouw Helikopter

- Schakel de helikopter in en de koplamp brandt automatisch.
- Plaats de helikopter op de grond met de staart naar u gericht en de neus weg van u.
- Zorg ervoor dat de linkse hendel op de zender in de MINIMUM stand staat en stel de zender vervolgens in op “ON” (AAN).

1. OMGEVING VOOR HET VLIEGEN:
Kies een plaats die aan onderstaande voorwaarden voldoet:
1. Plaats binnenshuis met een kalme luchtconditie. Let op de luchtcirculatie van de air-conditioner.
2. Veiligheid in de ruimte: het is ten zeerste aangeraden dat er in de ruimte geen electrische ventilator, air-conditioner, leeslamp of andere gevaarlijke 

voorwerpen voor het vliegen, aanwezig zijn. 

Kloksgewijs in spiraal draaien Blijft kloksgewijs draaien

Tegen de wijzers van de klok in 
spiraal draaien

Blijft tegen de wijzers van de klok 
draaien

Probleemoplossen

Omhoog en omlaag zweven:
Wanneer de helikopter evenwichtig vliegt, kan je zachtjes op de 
gashendel duwen om de helikopter hoger te laten vliegen of de 
gashendel loslaten om de helikopter lager te laten vliegen. Slechts 
kleine, korte bewegingen aan de hendel zijn nodig voor een 
evenwichtige, zachte vlucht. (fig. 7 & fig. 8).

Kloksgewijs of tegen de wijzers van de klok draaien:
Houd de helikopter op een bepaalde hoogte. Duw de roerhendel naar 
links om kloksgewijs te draaien (fig. 9) en duw de roerhendel naar 
rechts om tegen de wijzers van de klok te draaien (fig. 10).

Omhoog 
zweven

Omlaag 
zweven

Stroomindicator

Richtingshendel

Trimmer

Stroomschakelaar

Gashendel

Batterijdeksel

- Ouders: Gelieve de gebruikershandleiding grondig door te nemen met uw kinderen alvorens 
het speelgoed de eerste keer te gebruiken. 

- Dit product is enkel bestemd voor gebruik binnenshuis. Wind en een kort zendbereik kunnen 
leiden tot een slechte besturing. 

- Vlieg enkel binnenshuis met de helikopter en houd hem uit de buurt van obstakels. 
- Opgelet! Vlieg niet met de helikopter in de nabijheid van mensen en dieren. 
- Houd uw ogen steeds op de helikopter en zorg ervoor dat hij niet landt of botst tegen uw 

hoofd, lichaam of andere mensen. 
- Het product nooit uit elkaar halen of wijzigingen aanbrengen. Dit zou het product kunnen 

beschadigen. 
- Houd draaiende onderdelen steeds uit de buurt van uw handen, haar of gezicht om zo 

letsels te voorkomen. Sta rechtop tijdens de besturing zodat u vlug uit de weg van de 
helikopter kunt gaan mocht dat nodig zijn. 

- Zet de helikopter en de zender altijd op de “OFF” (UIT) stand indien u niet vliegt. 
- Laat nooit jonge kinderen dit product gebruiken zonder toezicht van een volwassene. 
- Gebruik dit product nooit indien er onderdelen beschadigd zijn.
- Houd of gooi nooit voorwerpen in de draaiende horizontale schroeven. 
- Houd handen, haar en losse kledij weg van de propeller als de stroomschakelaar op ON 

(AAN) staat.
- Bewaar de instructies voor het geval u ze later nog eens nodig hebt.
- Waarschuwing! Raak de draaiende propeller niet aan.
- Opleiding door ervaren volwassenen is vereist om de helikopter te besturen. 
- ¡Atención! ¡Existe riesgo de lesión ocular! Mantenga una distancia de seguridad mínima de 

entre 1 y 2 m.

- Om de hendels op de zender te beheersen, mag je de hendels niet plotseling in hun 
extreme positie duwen. Hanteer de hendels zoals het rijden van een fiets en niet zoals 
het duwen aan hendels van een computerspel.

-  Voor de novice piloot (na het voltooien van de trimprocedure) is het ten zeerste 
aangeraden zich uitsluitend te concentreren op het hanteren van de gashendel. Zelfs 
al draait de helikopter automatisch een beetje in het rond, dan moet je niet proberen 
om de helikopter in evenwicht te houden of mooi te laten vliegen. Voor je allereerste 
vlucht is het belangrijk om te leren hoe je de helikopter op een constante hoogte van 
ongeveer 1 meter houdt, door kleine drukjes op de gashendel. Als de piloot dit onder 
de knie heeft, kan hij beginnen met het aanleren van het vliegen met de 
richtingshendel.

3. Vluchtbesturing:

- Plaats de helikopter op een vlakke ondergrond. Een ongelijk vloeroppervlak zal het opstijgen beïnvloeden. 
- Verhoog langzaam het gas.
- Kijk NIET naar de zender maar concentreer je op de helikopter. 
- zodra de helikopter de grond verlaat, moet je langzaam het gas verminderen. (in het ergste geval zal de helikopter terugkeren naar de grond, wat 

altijd beter is dan tegen het plafond aan te vliegen.)
- Indien de helikopter daalt, vermeerder ZEER langzaam het gas.
- Indien de helikopter stijgt, verminder ZEER langzaam het gas. 
- Om te draaien, moet je korte, kleine stootjes geven aan de richtingsknuppel. (De meeste beginners zullen meestal de helikopter te intens besturen.)

4. PROCEDURE VOOR HET OPSTIJGEN (na de trimprocedure):

De helikopter reageert niet.

Een plotselinge stop en val tijdens het vliegen.

Controleverlies.

- De helikopter en/of de zender zijn uitgeschakeld ("OFF").
- De batterij van de helikopter is zwak.

- Zwakke batterij.

- Een ander infrarood toestel gebruikt dezelfde 
frequentieband.

- Beïnvloed door sterk licht.
- Staartrotorblad is vervormd of is defect.

- Zet de stroomschakelaar op "ON" (aan).
- Het batterijpak moet heropgeladen worden.

- Het batterijpak moet heropgeladen worden.

- Indien mogelijk, voorkom deze situatie of kies een andere 
ruimte om met de helikopter te vliegen.

- Kies een andere ruimte om direct licht te voorkomen.
- Vervang het staartrotorblad door de meegeleverde 

reserverotor.

Probleem Oorzaak Oplossing

1.Neem het klepje weg en haal de oplaadkabel 
eruit.

1. Volg vervolgens de richting van 
de pijl (2) om het batterijdeksel 
uit te duwen.

Zender

Helikopter

Opmerking: 1. De helikopter kan ongeveer 5 – 6 minuten gebruikt worden na een laadbeurt 
van 20 – 30 minuten. 

                     2. Alvorens u de batterij oplaadt, dient u 10 – 15 minuten te wachten tot het 
product afgekoeld is.

Haal de batterijen 
uit de zender door 
het positieve 
uiteinde van elke 
batterij met de 
hand omhoog te 
tillen.

Gebruik GEEN 
scherp of metalen 
gereedschap om 
de batterijen te 
verwijderen of te 
installeren.

Waarschuwing !

Tip!   Veiligheidstips

De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke 
elektromagnetische storingen. Indien dit het geval is, stel het product 
opnieuw in volgens de instructies vermeld in de handleiding.
In het geval u de normale werking nog steeds niet kan hervatten, gebruik het 
product in een andere ruimte.
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