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RC tehnilised näitajad 
 

• Aku mahutavus: 3,7 V  150 mAh 

• Laadimisaeg: ligi 30 minutit 

• Kasutusaeg: ligi 10 tundi 

• Kui kaugjuhtimispulti ei liigutata, 

lülitub see 1 minuti pärast 

automaatselt välja. 

• Kui kaugjuhtimispult hakkab tühjaks 

saama, hakkab märgutuli aeglaselt 

vilkuma ning enne uuesti kasutama 

hakkamist tuleb see täis laadida. 

Õhusõiduki tehnilised näitajad 

 

• Pikkus: 170 mm 

• Laius: 170 mm 

• Kõrgus: 38 mm 

• Aku mahutavus 3,7 V  550 mAh 

• Laadimisaeg: ligi 60 minutit 

• Lennuaeg: ligi 6 minutit 

• Puldi kaugus: 80 m 

 

 

 

 

 

INDUKTSIOON-ÕHUSÕIDUKI 

KASUTUSJUHEND 

Täname teid usalduse eest selle toote soetamisel. Kasutusjuhend tuleb enne kasutamist 

hoolikalt läbi lugeda ja edaspidiseks kasutamiseks alles hoida. Tegelik õhusõiduk võib 

kasutusjuhendis kirjeldatust mõnevõrra erineda. 
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Gravitatsioonianduri  

kaugjuhtimispult 

 

 

 

 

1. Asetage sõiduk maapinnale. 

Sõiduki sisse lülitamiseks 

hoidke nuppu 1 sekund all, 

märgutuled hakkavad kiire 

vilkumise asemel aeglaselt 

vilkuma. Koodi ootamine. 

2. Vajutage lühidalt gravitatsioonianduri 

puldi nuppu, puldi märgutuli vilgub 

samal ajal aeglaselt 3 korda ja jääb 

seejärel põlema, andmaks märku koodi 

lõppemiseks. Õhusõiduki märgutuli jääb 

aeglase vilkumise asemel põlema, andes 

märku, et kood oli edukas. 

3. Vajutage kaugjuhtimispuldi 

pöidlanuppu, et sõiduk 1,2 m 

kõrgusele õhku tõuseks.  

 

 

 

 

1. Hoidke kaugjuhtimispuldi pöidlanuppu pikemalt 

all ja liigutage kätt üles või alla, et õhusõidukit õhus 

vastavalt üles või alla liigutada. 

2. Hoidke kaugjuhtimispuldi pöidlanuppu pikemalt 

all ja liigutage kätt vasakule või paremale, et 

õhusõidukit õhus vastavalt vasakule või paremale 

pöörata. 

 

SAATJA 

Põhinupp: 
1. sisse lülitamiseks vajutage nuppu üks kord lühidalt 

2. seadistamiseks vajutage nuppu teist korda lühidalt 

3. lühike vajutus lennu ajal tähendab aeglast maandumist 

4. Hädaseiskamiseks hoidke nuppu 1 sekund all, välja 

lülitamiseks hoidke nuppu all 3 sekundit 

 

Eraldi pöidlanupp: 
1. sõiduki 1,2 m kõrgusele õhku tõusmiseks vajutage 

nuppu üks kord lühidalt 

2. lennu ajal sõiduki ruleerimiseks vajutage nuppu lühidalt 

3. lennu ajal sõiduki infrapuna takistuse vältimise režiimi 

lülitamiseks vajutage nuppu kiiresti 3 korda lühidalt 

4. sõiduki juhtimise funktsioonile lülitamiseks hoidke 

puldi nuppu pikemalt all 

 

Üks nupp 

õhkutõus/ 

maandumine 

LENDAMISEKS VALMIS 

KUIDAS JUHTIDA 
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3. Vabastage kaugjuhtimispuldi pöidlanupp ja 

liigutage kätt üles või alla, et õhusõidukit õhus edasi 

või tagasi liigutada. 

4. Vabastage kaugjuhtimispuldi pöidlanupp ja 

liigutage kätt vasakule või paremale, et õhusõidukit 

õhus vastavalt vasakule või paremale poole liigutada. 
 

 

 

1. Käest viskamise induktsioonirežiim 

Asetage sõiduk maapinnale. Hoidke nuppu pikemalt all, et sõiduk 

sisse lülitada. Märgutuled hakkavad kiire vilkumise asemel 

aeglaselt vilkuma. Tõstke sõiduk üles ja visake see õhku. Sõiduk 

jääb õhku hõljuma. Vajutage lühidalt piisakujulist juhtimispulti, et 

sõiduk aeglaselt maapinnale laskuks ja lendamise lõpetaks. 

Sisselülitusnuppu uuesti lühidalt vajutades saate sõiduki uuesti 

seadistada. Nuppu 1 sekund all hoides lülitub sõiduk välja. Kui sõiduk on õhkuviskamise induktsioonirežiimis, 

on käekell ja pult sisse lülitatud ning edukaks toimimiseks sõidukiga ühendatud. Kui kätt liigutatakse kiiresti, on 

sõiduki tagaosa ülespoole kaldu ja kui kätt hoitakse paigal, on 

sõiduki tagaosa allapoole kaldu.  

 

2. Infrapuna takistuse vältimise režiim 

Vaikimisi ei ole sisselülitatud sõidukil infrapuna takistuse 

vältimise funktsioon aktiveeritud. Vajutage pöidlanuppu kiiresti 3 

korda, et see režiim sisse lülitada. Sõiduki märgutuli vilgub 3 

korda kiirelt. Infrapuna takistuse vältimise režiimist väljumiseks 

vajutage pöidlanuppu uuesti kiiresti 3 korda.  

 

3. Ruleerimine 

Vajutage lendamise ajal puldi pöidlanuppu lühidalt, sõiduki 

märgutuli vilgub kiiresti ja pulti kallutades saate seda vastavalt 

ruleerida. Kui pult on 2 sekundit liikumatu, väljub see ruleerimise 

funktsioonist. 

 

4. Aeglane laskumine 

Vajutage lendamise ajal lühidalt kaugjuhtimispuldi kella peamist 

nuppu – sõiduk laskub aeglaselt maapinnale ning lõpetab 

lendamise. 

 

5. Hädaseiskamine 

Kui sõiduk kaotab lendamise ajal kontrolli, hoidke 

kaugjuhtimispuldi kella peamist nuppu 1 sekund all, et sõiduk 

erakorraliselt seisata.  

 

 

 

 

 

 

PÕHIFUNKTSIOON 
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6. Ühe nupuvajutusega õhkutõus/maandumine 

Piisakujulise juhtimispuldi abil saate sõiduki ühe nupuvajutusega 

õhku tõsta ja maandada pärast seda, kui sõiduk maapinnal sisse on 

lülitatud. 

 

7. Tühjeneva aku kaitsefunktsioon 

Kui sõiduk lülitub tühjeneva aku kaitserežiimi, hakkab märgutuli 

aeglaselt vilkuma ja sõiduk laskub 30 sekundi pärast aeglaselt maapinnale, et lendamine lõpetada. 

 

Märkus: hoidke nuppu 1 sekund all, et sõiduk välja lülitada. Hoidke kaugjuhtimispuldi peanuppu 3 sekundit all, 

et see välja lülitada. 

 

 

 

 

1. Quadkopterit tuleb regulaarselt puhta ja pehme riidetükiga puhastada. 

2. Vältige kasutamist tugeva päikesekiirguse ja kuumuse korral. 

3. Hoidke eemal veest. 

4. Soovitatav on seadet regulaarselt kontrollida ja kahjustada saanud osad õigel ajal välja 

vahetada. 
 

 

 

 

1. Väikesed osad tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. 

2. Soovitatav on lülitada sõiduk sisse aeglaselt, vältimaks suurest kiirusest tekkida võivaid 

kahjustusi. 

3. Soovitatav on enne kopteri välja lülitamist pult välja lülitada. 

4. Akud tuleb hoida eemal tulest ja kõrgest temperatuurist. 

5. Quadkopterit tuleks hoida inimestest piisaval kaugusel, vältimaks võimalikke ohte.  

6. Lapsed peavad quadkopteriga mängima ainult täiskasvanu järelevalve all. 

7. On keelatud laadida mittelaetavaid akusid. Akud tuleb paigaldada õiget pidi. Korraga ei 

tohi kasutada uusi ja vanu akusid. 

8. Kui sõidukit pikemat aega ei kasutata, peavad nupud olema välja lülitatud ja akud välja 

võetud. 

9. Olge teadlik lühise riskist. 

 

 

 

 

1. Ebapiisav elektritoide lühendab kaugjuhtimise vahemaad. 

2. Ebapiisav elektritoide raskendab õhkutõusu ja tõusmist. 

3. Parandage quadkopter kohe, kui sellel ilmneb kahjustusi. Kui see on tõsiselt kahjustada 

saanud (nt tera on kahjustunud), võib see mängijaid vigastada. 

4. Eemaldage saatja akud, kui seda pikemat aega ei kasutata, et need lekkima ei hakkaks. 

5. Vältige quadkopteri mahapillamist ja selle millelegi otsa lendamist, kuna see tekitab 

sõidukile kahju ja lühendab kasutusaega. 

6. Kopteri kokkusulatatud osad võivad lastele ohtlikud olla, olge palun ettevaatlikud. 

 

 

HOOLDUS 

OHUTUSNÕUDED 

HOIATUS 


