
MANUAL DE INSTRUÇÕES - EST E4606

ATENÇÃO 
• Ligue primeiro o transmissor, depois o Proto X.
• mantenha as mãos, os cabelos e suas roupas afastadas 
das hélices girando.
• Desligue o Proto X quando não estiver isando.
• Criança só pode operar o Proto X com a presença e a 
orientação de um adulto.
• Não deixe o Proto X na água ou em lugar úmido.
• Siga rigorosamente as instruções deste manual.
• Não é recomendado para crianças com menos de 14 
anos.
• Não tente fazer voar o Proto X se ele estiver com alguma 
parte ou peça quebrada. Conserte-o antes.
• O alcance do Proto X em relação ao transmissor 
depende da carga da bateria. Sempre comece um voo 
com a bateria completamente carregada.
• Não toque nos motores enquanto estiverem funcionando 
ou logo depois de um voo. Eles poderão estar demasido 
quentes.

CUIDADO! – Modificações neste produto não 
expressamente aprovadas pelo fabricante podem impedir 
seu correto funcionamento e causar danos ou ferimentos.

GARANTIA
Este produto tem garantia de três meses contra defeitos de fabricação.

Esta garantia perde validade caso o produto seja operado de modo que contrarie as recomendações deste manual.
Danos causados pela operação descuidada não cobertos pela garantia.

PREPARAÇÃO PARA O VOO

Coloque as 
pilhas conforme a 

polaridade

Ao carregar a bateria, note que o conector 
só se encaixa um modo. Não force sua 

entrada no plugue.

Chave liga/desliga
ON = Liga 

OFF = Desliga

ON

OFF

Deixe o Proto X sobre uma superfície plana 
até a luz azul pare de piscar.
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BATERIA – O Proto X é equipado com uma 
bateria recarregável de Lítio-Polímero (LiPo) de 
3,7V.

ATENÇÃO!
– Não jogue a bateria no fogo ou em lugar aquecido.
– Não deixe a bateria perto de fonte de calor, como fogão 
ou aquecedor.
– Não golpeie a bateria e nem amasse-a.
– Não perfure a bateria.
– Não tente desnontar ou alterar a bateria.
– Sempre deligue o Proto X depois do uso.
– Encaminhe as baterias usadas ou estragadas para a 
reciclagem.

ATENÇÃO!
– A bateria de lítio não pode ser totalmente descarregada. 
Se isto acontece, ela pode não conseguir ser recarregada. 
Portanto, não voe o Proto X até que a bateria se esgote 
completamente. Recarregue-a tão logo perceba que os 
motores começaram a perder potência.



COMO VOAR

Para cima Para cima

Para baixo Para baixo

Para frente

Para frente

Para trás

Para trás

Giro à esquerda Giro à direita
Giro à 

esquerda
Giro à 
direita

Desliza para 
a esquerda

Desliza para 
a direita

Desliza para 
a esquerda

Desliza para 
a direita

AJUSTE FINO (TRIMAGEM)
É normal que o Proto X tenda a escorregar ou a girar um 
pouco para um lado ou outro. se for necessário compebsar 
essa tendência movimente o botão de trimagem em oposição à 
tendência que se quer compensar até obter o efeito desejado.

Botões de trimagem correspondentes

HÉLICES SOBRESSALENTES

FRENTE
Pás cinzas - Luz azul

TRASEIRA
Pás presta - Luz vermelha

Quanto a voltagem da bateria começa a ficar baixa demais, 
a luz do LED no transmissor se acende. Pouse o Proto X 
imediatamente. 

AJUSTE FINO (TRIMAGEM) VINCULAR O TRANSMISSOR E O PROTO X
Segure o stick da esquerda totalmente para baixo e ligue o 
transmissor. Espere até a luz do LED ficar verde.

PROBLEMA: O transmissor e o modelo não se vinculam 
SOLUÇÃO: O stick da esquerda não está totalmente para baixo

PROBLEMA: A luz do LED acende e, depois, pisca
SOLUÇÃO: Troque as pilhas do transmissor

PROBLEMA: O Proto X chacoalha 
SOLUÇÃO: Verifique se há danos no capô, no chassi ou nos rotores

PROBLEMA: O Proto X não decola
SOLUÇÃO: Verifique se os rotores e as hélices estão corretamente 
instaladas.

PROBLEMAS COMUNS

SUPORTE AO CONSUMIDOR
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