
 

 

 

Препораки и Корисни Технички Информации при Управување на 
Воздухоплови без Екипаж 

 

Во овој документ се наведени кратки технички упатства и насоки со кои треба да биде запознаен 
секој оператор кој ќе управува воздухоплов без екипаж. Целта на овие технички информации е да се 
осигура безбедноста на самиот оператор кој го управува воздухопловот без екипаж, како и 
безбедноста на околината во која истиот лета. 

За летање на воздухоплов без екипаж препорачуваме голем отворен простор како парк или поле, со 
што помалку препреки на него. Најчесто се преферира површина со трева со што принудните 
слетувања нема да предизвикаат позначајни оштетувања. Исто така треба да се внимава и на тоа 
да се држите настрана од луѓе или животни, секоја несреќа може да предизвика сериозни 
повреди!  

Ветерот исто така може да ви биде најголемиот непријател додека летате. За да го избегнете, 
обидете се да летате рано наутро. Доколку воопшто неможете да го избегнете ветерот, тогаш 
најдобро е да не летате. 

 

Работи кои треба да ги проверите пред да летате 

Секогаш кога планирате да летате препорачуваме да имате листа за летање. Со проверка на 
листата за летање овозможувате поголема безбедност за вас и вашето летало. Ова е листа на 
работите што треба да ги направите пред секое летање: 

• доколку леталото има камера, проверете дали микро SD картичката е соодветно поставена, 
• проверете дали батериите на предалателот (далечинското) се наполнети, 
• проверете дали батериите на квадкоптерот, авионот, хеликоптерот... се полни, 
• поставете ги батериите, и проверете дали се поставени правилно, 
• проверете ги елисите дали се поставени сигурно, 
• осигурајте се дека на леталото нема неприцврстени делови, 
• проверете ги завртките дали се правилно поставени и дали се сите на број, 
• доколку леталото треба да се калибрира и да се поврзе со сателит, почекајте додека не 

заврши прилагодувањето, 
• осигурајте се дека има доволно простор за полетување и летање на леталото, 
• осигурајте се дека левата рачка од далечинското е во неутрална позиција, 
• вклучете го далечинското, 
• оддалечете се на сигурно растојание (околу 5 метри од леталото), 
• гледајте во леталото во текот на целиот лет. 



Секогаш прочитајте го оригиналното упатство од уредот со кој ќе летате. Сите воздухоплови се 
различни меѓу себе, па најдобро е да не се потпирате на општите познавања, затоа детално 
проучете го оригиналното упатство пред првпат да го вклучите леталото, а и понатака додека 
редовно го користите имајте си го прирака. 

Ви посакуваме пријатно и безбедно летање. 

Линк кон Политики за летање. 
Контакт: тел. 02/ 3127 345 лок.3; e-mail: multimedia@loging.mk 

Логинг Електроникс, Мултимедиа 
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