FLYING UFO BALL
IR HELICOPTER
HANDLEIDING
ITEM NO: 33194
33195
33196
33213
Ⓒ MARVEL
marvel.com

6+

WAARSCHUWING: het incorrect opslaan
van deze RC-helikopter kan de rotorbladen
doen verbuigen en / of vervormen.
Gebogen en / of kromgetrokken rotorbladen
kunnen het ten onrechte laten vliegen.

UFO B A LL - O V ER ZI CHT
Rotorblad

Stabilisatorstang

Onderaanzicht
Voorkant

IR-sensor

UFO BALL-Körper

IR-zender

Terug
Oplaad poort

Stroomschakelaar

O P LADEN V A N DE UFO BAL L
USB LADER LED LICHTINDICATOR
Geen licht
Opgeladen

Als de UFO-ball moeite heeft met
zweven, moet u mogelijk de
interne batterij opladen. Schakel
de UFO-ball uit en wacht 5-10
minuten voordat u het oplaadt.

Sluit de UFO-ball aan op de
meegeleverde USB-oplader
en sluit vervolgens de
USB-stekker aan op een van
de actieve USB-poorten.

Rood licht
USB-lader is verbonden met
UFO Ball en wordt opgeladen.
Oplaadtijd 30-60 minuten.

Let op: het USB-oplaadlampje gaat branden
wanneer het is aangesloten en is verbonden met de
UFO-ball om aan te geven dat het wordt opgeladen.
Zodra de batterij volledig is opgeladen, gaat het
lampje uit. Koppel de lader onmiddellijk daarna los
om schade aan de batterij te voorkomen.

V L I E GENDE U FO
De UFO BALL mag alleen binnenshuis en uit de buurt van mensen, huisdieren en voorwerpen worden gebruikt.
1. Draai de aan / uit-schakelaar op de UFO BALL om deze in te schakelen. Een blauw LED-lampje geeft aan dat de stroom is ingeschakeld en klaar om te vliegen.
2. Houd de UFO BALL met uw vingers uit de buurt van de rotorbladen. Na 3 seconden beginnen de rotorbladen te draaien. Laat de UFO BALL los en
houd je hand eronder om hem in de lucht te houden terwijl hij op en neer zweeft en elk object eronder voelt.
3. Beweeg je hand dichter naar de UFO BALL en hij zal omhoog vliegen. Laat je hand zakken en hij vliegt
lager. Als u uw hand naar beneden legt, voelt u de vloer of andere objecten en zweeft u er net boven,
net als met uw hand.
4. Om uit te schakelen, pakt u de bal snel en voorzichtig beet en zet u de aan / uit-schakelaar op Uit. Om
gemakkelijk de UFO BALL te vertragen en te stoppen, richt je elke infrarood afstandsbediening * op de
UFO BALL en druk je op de aan / uit-knop. De UFO BALL zal langzaam afdalen, landen en de rotoren
uitschakelen. Neem het direct op en zet de stroomschakelaar uit.
* Niet alle infraroodafstandsbedieningen werken. Test eerst een nieuwe afstandsbediening met de
UFO BALL in uw hand voordat u de vlucht laat gaan.

R O TORMESS E N V E R V ANG E N
De rotors kunnen beschadigd raken tijdens een botsing. De UFO BALL wordt geleverd met 2 reserve-rotoren. Vervang beschadigde rotoren aub
onmiddellijk. De UFO BALL wordt geleverd met 1 A rotor en 1 B rotor. De A- en B-rotors moeten op specifieke locaties op de UFO BALL worden
geïnstalleerd om goed te kunnen vliegen. Controleer de onderkant van elke rotor om te zien of deze is gemarkeerd met A of B. Pas de nieuwe rotor
aan de beschadigde en vervang hem.
Er zijn geen gereedschappen nodig om de rotors te vervangen.
Volg de onderstaande stappen om de beschadigde rotor te vervangen.
1. Trek de beschadigde rotor naar de zijkant en haak
de rotor los zoals afgebeeld.
2. Druk de nieuwe rotor op zijn plaats totdat deze
op zijn plaats klikt en vrij beweegt.

PRO BL EEMO P LOS S E N
PROBLEM

OORZAAK

Rotorbladen bewegen
niet

- ON/OFF-schakelaar is uitgeschakeld.
- Zwakke batterij.

- Zet de schakelaar op ON.
- Laad de batterij op.

Stopt met werken tijdens
de vlucht

- Zwakke batterij.

- Laad de batterij op.

De UFO BALL trilt tijdens
het vliegen

- Beschadigde rotorbladen.

- Vervang de beschadigde rotorbladen.

- Een ander infrarood RC-apparaat
gebruikt hetzelfde kanaal.
- Heldere verlichting heeft invloed op
de IR-zender.

- Vlieg met de UFO-BALL in een ander gebied.
- Schakel de felle lichten uit.

Ervaar verlies van
controle

OPLOSSING

V E IL I GHEI DSM AATR EG ELEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruik het nooit buitenshuis.
Blijf uit de buurt van gezichten en dieren.
Start niet op mensen of dieren.
Gebruik de oplader in dit pakket om de batterij in de UFO BALL op te laden.
Houd vingers uit de buurt van de UFO BALL tijdens gebruik.
Zorg ervoor dat mensen om u heen zich ervan bewust zijn dat u met de UFO BALL speelt.
Vlieg niet met de UFO BALL in de buurt van bovengrondse kabels, bomen, gebouwen of andere obstakels.
Schakel altijd uit wanneer niet in gebruik.
Deze gebruikershandleiding moet worden bewaard voor toekomstig gebruik.
Dit product bevat elektrische componenten, niet onderdompelen in water of in een vochtige omgeving gebruiken.
Website: www.worldtechtoys.com
Email: customerserv@worldtechtoys.com
Phone: (877) 498-8697
Monday - Friday / 8:00AM - 5:00PM / Pacific Time

SPECIFICATIES, KLEUREN EN
INHOUD KUNNEN VERSCHILLEN
VAN ILLUSTRATIES
GEMAAKT IN CHINA

WAARSCHUWING:

VERSTIKKINGSGEVAAR - kleineonderdelen,
niet voor kinderen jonger dan 3 jaar

