
Vejledning i betjening af
HC617 Galaxy War Chariot Flyvende bil.

Til lykke med din nye drone / bil. Læs venligst denne vejledning grundigt inden du går i gang.

1. Tænd kontakten på bilen.

2. Tænd for fjernbetjeningen. Knapperne skal være i 0-stilling (venstre knap helt i bund før der
tændes),
Kør nu venstre knap helt frem og så helt tilbage. Så er der forbindelse.

3. Kør: Brug kun højre joystick-knap til at køre frem og tilbage.

4. Flyv: Kør venstre joystick-knap langsomt frem. Nu skal rotorerne begynde at køre rundt. Giv
langsomt mere og mere fart og bilen/dronen begynder nu at lette.
Når knappen trækkes tilbage, aftages rotorernes omdrejningshastighed og helikopteren mister
højde. Du skal altid sørge for at kontrollere nedstigningen, da du risikerer at helikopteren
styrter, hvis du slipper ”gassen” for hurtigt. Øv dig derfor i at tage gassen af stille og
roligt.

Er du ved at miste kontrollen over den, er det dog bedre at lukke for ”gas”-knappen øje-
blikkeligt, så den styrter. Den kan trods alt bedre tåle at styrte UDEN GAS på end at flyve ind i
noget med fuld gas på.

Loop: Flyv mindst 3 meter op og hold så højre øverste knap inde samtidig med at højre
joystick-knap føres hurtigt frem. Så looper den. Tryk på øverste venstre knap og den stopper
med at loope.

Vend tilbage: (denne funktion kræver lidt øvelse, så start ikke med dette før du er fortrolig
med at flyve almindeligt). Tryk på ”Headless” (den runde knap under venstre joystick-knap) før
take-off. (må ikke aktiveres efter den er lettet).
Der lyder nu bip – bip - bip. (hvis der trykkes igen, er den ude af headless mode). Ved tryk på
”Recall”-knappen (den runde under højre joystick-knap), vender den tilbage til udgangspunktet
automatisk. (ingen andre knapper må røres).

5. Opladning foregår med med USB-kabel: En led-lampe i
kablet går ud så længe der lades. Når den er fuldt opladet,
lyser lampen i USB-kablet. (på nogle modeller er det
omvendt).
Strøm fra en iPhone/iPad-lader eller computers USB-
udgang er velegnet. Husk at et lipo-batteri må aldrig
aflades fuldstændigt. Hvis bilen stilles væk, skal batteriet
være ladet op.

God fornøjelse!
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