
Távirányító elemszükséglete: Drón elemszükséglete:

Alkatrészek leírása Repülés a Drónnal

Drón Távirányító Használati 
útmutató

Csomag tartalma

4  MAGYAR MAGYAR  1

MAGYAR  32  MAGYAR

EI-9477

Tápegység      :  
Feszültség       :  DC 3 V , 0,15 W
Batteries          :  2 db 1,5 V-os "AAA" /LR03/AM4 (nem tartozék)

Tápegység       :  
Feszültség       :  DC 3.7 V , 10 W
Elemek             :  1db 3.7 V LiPo Újratölthető elem (tartozék)
Kapacitás         :  350 mAh

Gyártó: Silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt / Franciaország.
©2022 Silverlit. Minden jog fenntartva.

Az áthúzott szemeteskukát jelző szimbólum azt jelzi, hogy a hagyományos elemeket, 
újratölthető elemeket, gombelemeket, elemcsomagokat stb. nem szabad a háztartási 
hulladékkal együtt kidobni. Az akkumulátorok veszélyesek az egészségre és a 
környezetre. Segítsen megvédeni a környezetet az egészségügyi kockázatokkal 
szemben. Kérje meg gyermekét, hogy az elemeket úgy dobja ki, hogy elviszi azokat 
kijelölt gyűjtőhelyre. Ily módon az akkumulátorok/elemek biztonságosan 
újrahasznosíthatók.

WEEE
Ha a készüléket nem használja, vegye ki az összes elemet, és külön dobja el őket. Az 
elektromos készülékeket vigye be az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékainak helyi gyűjtőhelyére. A többi részegység a háztartási szemétbe dobható.

Óvintézkedések, figyelmeztetések és nyilatkozatok

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működés az alábbi két feltételhez kötött:
1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
2) Ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést 

okozó interferenciát is.
MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést tesztelték, és úgy találták, hogy megfelel a B osztályú digitális 

eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a 
határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen 
lakossági telepítés során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és 
sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros 
interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott 
telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- 
vagy televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a 
felhasználónak arra kell törekednie, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi 
intézkedések közül egy vagy több segítségével:

- Irányítsa, vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan aljzathoz, amely eltér attól az áramkörtől, amelyre a 

vevő csatlakozik.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

FCC nyilatkozatok

Elem behelyezése és töltése

Megjegyzés: Ha a távirányítón lévő bekapcsolásjelző villogni kezd, cserélje ki az elemeket.

Táviráyító elemének behelyezése (Győződjön meg róla, hogy a hálózati kapcsoló "OFF" állásban van.)

1. Csatlakoztassa a töltőkábelt egy USB 
aljzathoz.

2. Kapcsolja ki a drónt. Dugja be az 
egyenáramú csatlakozót a töltő aljzatba. A 
töltés automatikusan megkezdődik, és a 
töltést jelző fény kigyullad.

A Drón töltése

3. Ha a töltést jelző fény kialszik, húzza ki a 
dugót. A töltés befejeződött.

Távirányító

Megyjegyzés: 1. Minden 30-45 perces töltés után a drón körülbelül 5 percet képes repülni.
                        2. Töltés előtt várjon 10-15 percet, hogy az akkumulátor lehűlhessen.

Drón

Folyamatos balra menet
- Ha a drón egyfolytában balra sodródik, addig nyomja folyamatosan 

a trimmelés gomb jobb oldalát, amíg a balra sodródás meg nem 
szűnik.

Folyamatos jobbra menet
- Ha a drón egyfolytában jobbra sodródik, addig nyomja 

folyamatosan a trimmelés gomb bal oldalát, amíg a jobbra 
sodródás meg nem szűnik.

- A távirányító karjait ne próbálja azonnal szélsőséges helyzetbe állítani (rángatni). Inkább olyan, mint a kerékpár kormányzása, nem pedig egy 
számítógépes játék joystick-ja.

- Kezdő pilótáknak (a trimmelés befejezése után) erősen ajánlott kizárólag a bal oldali kar irányításának megtanulására koncentrálni. Ha a drón magától 
megfordul, nem kell egyenesen tartani. Az első repülésnél fontos megtanulni, hogy a drónt folyamatosan, körülbelül 1 méteres magasságon tartsa a bal 
kar nagyon finom mozgatásával. Amint a pilóta elsajátította ezt, elkezdheti megtanulni a jobb oldali karral történő irányítást.

2. Trimmelés
- Finoman nyomja felfelé a gázkart, hogy a drónt körülbelül 0,5-1 méter magasra emelje.

Forgás trimmelése
Nyomja meg egyszer függőlegesen az iránykart, és a bekapcsolásjelő villogni 
kezd, jelezve, hogy a forgás trimmelése módba lépett. Ahhoz, hogy újra az oldalsó 
mozgás trimmeléséhez szükséges módba lépjen, nyomja meg újra ezt a gombot. 

Hibaelhárítás

Emelkedés és süllyedés:

Hibajelenség Hiba lehetséges oka Megoldási javaslat

A drón nem, vagy rosszul reagál a 
távirányítóra.

A drón nem reagál. - A drón és/vagy a távirányító nincs 
bekapcsolva.

- A drón akkumulátora nincs kellő mértékben 
feltölve.

- Állítsa a hálózati kapcsolót "ON" állásba.
- Töltse fel a drón akkumulátorát.

- Ismételje meg a párosítás/szinkronizálás  
folyamatát.

- Még nem történt meg, vagy nem fejeződött 
be a párosítás/szinkronizálás.

- Hatótávolságon kívül került a drón.
- A rotorlapát eldeformálódott.

- Tartsa a drónt a 30 méteres hatótávon belül.
- Cserélje ki a tartalékra a rotorlapátot.A drónt nem lehet irányítani.

Bumper Phoenix TM

3. Repülésszabályozás

Tipp! Biztonsági tanácsok

Tipp! IRÁNYÍTÁS

Töltő kábel Tartalék rotor

Iránykar
Gázkar

Hálózati kapcsoló

Ütésvédő gyűrűk

Rotor lapát

Bekapcsolásjelző

Trim

1. A Drón és a Távirányító párosítása/szinkronizálása
A 2,4 GHz-es technológia lehetővé teszi, hogy több drón egyszerre repüljön interferencia nélkül. 

A működéshez a Drón és a távirányító kapcsolatára van szükség (párosítás vagy 
szinkronizálás). Kövesse a következő lépéseket a Drón és a távirányító 
párosításához/szinkroizálásához.

- Kapcsolja be a Drónt, a LED fény villogni kezd.
- Helyezze a drónt a földre úgy, hogy a farka ön felé, az orra pedig a másik irányba mutasson.
- Kapcsolja be a távirányítót.
- Amikor a bekapcsolásjelző villogni kezd, először nyomja fel teljesen gázkart, majd húzza 

teljesen felefe. A párosítás akkor van kész, ha a bekapcsolásjelző folyamatosan ég. (lásd, 1. 
ábra) 1. ábra

Ezt a játékot csak olyan berendezéshez 
szabad csatlakoztatni, amelyen az 
alábbi szimbólumok valamelyike 
látható: OR

BUMPER PHOENIX

Frekvenciasáv tartomány: 2400-2483,5 MHz    Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: ＜10dBm

A Silverlit Toys Manufactory Ltd. ezennel kijelenti, hogy a 84814 
rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi 
nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: 
www.silverlit.com/a/certificate.

- Soha ne szedje szét és ne kísérelje meg módosítani a terméket, mert károsíthatja azt.
- A drón irányítása speciális készségeket igényel, melyeket egy tapasztalt felnőtt felügyelete mellett 

ajánlott megtanulni.
- Soha ne használja ezt a terméket, ha egyes részei megsérültek.
- Figyelem! Ne repüljön a drónnal személyek és állatok közelében.
- Ne repüljön a drónnal víz- és villanyvezetékek közelében.
- Mindig tartsa a szemét a drónon, és igyekezzen elkerülni, hogy a saját vagy más emberek feje 

mellett vagy testén szálljon le, vagy azokra zuhanjon rá.
- A drónt álló helyzetben használja, hogy szükség esetén gyorsan félreállhasson a drón útjából.
- Mindig kapcsolja ki a drónt és a távirányítót, ha nem használja.
- Figyelem! Működés közben ne érintse meg a rotorokat. A sérülések elkerülése érdekében tartsa 

távol a kezét, haját és bő ruháit a mozgó alkatrészektől.
- Soha ne tartson vagy dobjon semmilyen tárgyat a forgó rotorokba.
- Figyelem! Szemsérülések veszélye! Tartson legalább 1 méteres biztonsági távolságot.
- Őrizze meg a használati utasítást és a csomagolást, mert fontos információkat tartalmaz.

Erős elektromágneses interferencia megzavarhatja a termék normál 
működését. Amennyiben ez történik, a normális működés 
visszaállításához  egyszerűen indítsa újra a terméket a használati 
útmutató szerint. Ha a játék így sem működik megfelelően, kérjük, 
használja a terméket másik helyszínen.

Ez a drón LiPo újratölthető akkumulátorral van felszerelve, kérjük, vegye 
figyelembe a következő figyelmeztetéseket a biztonságos használat 
érdekében:
- Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy ne hevítse.
- Ne használja és ne hagyja az akkumulátort hőforrás, például tűz vagy fűtőtest közelében.
- Ne üsse vagy dobja az akkumulátort kemény felülethez.
- Ne merítse az akkumulátort vízbe, és tartsa azt hűvös, száraz környezetben.
- Újratöltéskor csak a kifejezetten erre a célra szolgáló akkumulátortöltőt használja.
- Ne merítse túl az akkumulátort.
- Ne csatlakoztassa az akkumulátort elektromos aljzathoz.
- Ne forrassza közvetlenül az akkumulátort, és ne szúrja át az akkumulátort szöggel vagy más éles 

tárggyal.
- Ne szerelje szét és ne módosítsa az akkumulátort.
- Töltse fel az akkumulátort 6 havonta.
- Ez a játék (drón) nem cserélhető akkumulátort tartalmaz

Figyelem: A terméknek, a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott 
átalakítása, vagy módosítása, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a termék 
üzemeltetésére. - A játékhoz használt transzformátort vagy akkumulátortöltőt rendszeresen 
ellenőrizni kell, hogy nem sérült-e a kábel, a dugasz, a burkolat és más alkatrészek, és ilyen 
sérülés esetén a sérülés kijavításáig tilos használni.
Ápolás és karbantartás:
- Mindig vegye ki az elemeket a termékből, ha hosszabb ideig nem használja.
(Csak távirányító)
- Óvatosan törölje le a terméket tiszta, nedves ruhával.
- Tartsa távol a terméket közvetlen hőtől.
- Ne merítse a terméket vízbe, mert ez károsíthatja az elektronikus egységeket.

Különleges megjegyzések:
- Figyelem. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

Megjegyzések:
- A legjobb és maximális teljesítmény elérése érdekében új alkáli elemek használata javasolt.
- Ezt a terméket kizárólag az ajánlott töltővel szabad használni.

Elemmel kapcsolatos figyelmeztetések:
- A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
- Az újratölthető elemeket töltés előtt vegye ki az eszközből. (Csak távirányító)
- Az újratölthető elemeket felnőtt felügyelete mellett töltse.
- Különféle típusú elemeket, illetve új és használt elemeket nem szabad keverni. (Csak távirányító)
- Csak az ajánlott vagy azzal egyenértékű típusú elemeket szabad használni.
- Az elemeket megfelelő polaritással kell behelyezni. (+ és –)
- A lemerült elemeket vegye ki a termékből. (Csak távirányító)
- A tápcsatlakozókat ne zárja rövidre.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket. (Csak távirányító)
- Ne keverjen alkáli, hagyományos (szén-cink) és újratölthető elemeket (nikkel-kadmium). (Csak 

távirányító)

Úgy vegye ki az 
elemeket a 
készülékből, hogy 
kezével az elem 
pozitív felét billenti 
ki a helyéről.

NE használjon 
éles, vagy fémből 
készül szerszámot 
az elemek 
eltávolításához, 
vagy 
behelyezéséhez.

Figyelem!

Folyamatos balra menet Folyamatos jobbra menet

Folyamatos spirálmozgás, vagy óramutató járásával ellentétes forgás
- Ha a Drón folyamatos spirálmozgást végez, vagy az óramutató járásával 

ellenkezően forog, addig nyomja folyamatosan a trimmelés gomb jobb 
oldalát, amíg a forgás meg nem áll.

Folyamatos spirálmozgás, vagy óramutató járásával megegyező forgás
- Ha a Drón folyamatos spirálmozgást végez, vagy az óramutató járásával 

megyegyezően forog, addig nyomja folyamatosan a trimmelés gomb bal 
oldalát, amíg a forgás meg nem áll.

Spirál, vagy óramutató járásával megegyező irányú fordulásSpirál, vagy óramutató járásával ellenkező irányú fordulás

Megjegyzés: Ha egy ideig nem ad utasítást, automatikusan 
visszaáll az oldalsó mozgás trimmelése módba 
(alapértelmezett).

Rotorcseréhez 
szükséges 
szerszám

A gázkar vezérli a drón magasságát.
Nyomja előre a kart, és a drón felemelkedik.
Húzza hátra, és a drón leereszkedik.
Kiegyensúlyozott repüléshez csak apró mozdulatokkal 
vezérelje a magasságot.

Repülés előre és hátra:
Tartsa a drónt egy bizonyos magasságban.
Nyomja előre az iránykart, hogy a drón előrefele 
repüljön, és húzza hátra a hátramenethez.

Balra és jobbra fordulás:
Tartsa a drónt egy bizonyos magasságban. Ahhoz, 
hogy a drón az óramutató járásával ellentétes irányba 
forduljon, nyomja az irányjelző kart balra. Az 
óramutató járásával megegyező irányú forduláshoz 
nyomja az irányjelző kart jobbra.

Emelkedés

Süllyedés

Előremenet Hátramenet

Figyelem: A tartalék rotor 
lapátot csak felnőtt cserélheti 
ki.
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Cikkszám: 84814

8 éves kortól • Ab 8 Jahre • A partir de 8 
ans • Leeftijd vanaf 8 jaar • A partir de 8 
años • Dai 8 anni in su • Для детей от 8 лет
Para idades superiores a 8 anos

Magyarországon importálja és forgalmazza:
Modell & Hobby Kft.,
1097. Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14., 
info@modell.hu, Tel: (1) 431 7451; www.modellhobby.hu

Hálózati kapcsoló

Töltő aljzat
ON

OFF

Elemtartó fedél


