
Plugue para 
recarregar 
a bateria do 
modelo

TRÁS

ULTRAMICRO-HELICÓPTERO
PRONTO PARA VOAR com controle remoto de 3 canais por infravermelho

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Para sua segurança, leia este manual 
integralmente antes de preparar ou fazer voar 
este modelo.
Isto não é um brinquedo. Recomendado para 
maiores de 14 anos.
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Luz verde acesa 
indica recarga da 
bateria do modelo

Luz vermelha 
piscante indica 
controle ligado

Chave liga/desliga 
(on/off)

Controle subir/descer Controle para 
frente/para trás 
e esq./direita

Ajuste fino 
(trimagem) 
do controle 
esq./direita

O CONTROLE 
REMOTO

FRENTE

INSTALAÇÃO DAS PILHAS
Abra o compartimento da bateria e coloque seis pilhas 
alcalinas de tamanho AA, de 1,5 volt cada uma (não 
incluídas no kit), respeitando as polaridades ( + e -) 
conforme indicado no fundo do compartimento. Não 
misture pilhas de marcas diferentes e nem pilhas novas 
com pilhas velhas

6 x 1,5V “AA”

ONDE E COMO VOAR
Este é um modelo de controle remoto por infravermelho. Isso 
significa que ele é feito para voar somente em ambientes 
fechados. O controle por infravermelho pode não funcionar 
sob luz do Sol, mesmo que difusa. Por ser bastante pequeno, 
este modelo requer que o ambiente seja livre de qualquer 
vento ou corrente de ar. O alcance do controle remoto é de 
cerca de três metros. Mantenha sempre o controle apontado 
para o modelo, como se vê na figura ao lado.

3 metros

3 metros

3 metros

3 metros

Antes de ligar, coloque o stick da 
esquerda totalmente para baixo 
(controle subir/descer) 



Antes de recarregar, desligue a bateria do modelo. Veja 
na fig. 1 as posições da chave. Ligue o controle. Levante 
a conexão na parte de trás do controle (fig. 2) e conecte-a 
ao plugue da bateria no modelo (fig. 3) ou use o cabo 
USB fornecido para recarregar a partir de um computador. 
Durante a recarga, o LED acende. Não deixe conectado 
por mais de 45 a 55 minutos. O modelo usa uma bateria de 
bordo de lítio-polímero (LiPo) que requer CUIDADOS:

• Não deixe o modelo perto de fonte de calor • Não 
deixe o modelo perto de água ou em ambiente úmido. 
Mantenha-o sempre em lugar fresco e seco • NUNCA tente 
desmontar a bateria • Fique atento durante a recarga.
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LIGADO 
(chave para trás)

DESLIGADO 
(chave para frente)

2

RECARREGAR A BATERIA DE BORDO DO MODELO

3

4

MOVIMENTOS DOS CONTROLES

Subir

Descer

Para frente

Virar

Para trás

Empurre para cima a alavanca 
(stick) de controle da esquerda. 
Isso acelera os rotores 
principais e o modelo sube.

Puxe para baixo a alavanca 
(stick) de controle da esquerda. 
Isso desacelera os rotores 
principais e o modelo desce.

Mova para os lados o stick de 
controle da direita. O nariz do 
modelo aponta para o mesmo 
lado do comando acionado.

Empurre para frente o stick 
de controle da direita. O 
nariz aponta para baixo e o 
modelo vai para frente.

Puxe para trás o stick 
de controle da direita. O 
nariz aponta para cima e o 
modelo vai para trás.


