
MINIDROON

KASUTUSJUHEND



1. JUHTIMISPULDI TUTVUSTUS

Kiiruse nupp (Speed button) Pööramise/Reset nupp (Flip/reset button) 

Pöörlemiseks vajutage üks kord, seejärel liigutage 

parempoolset kontrollnuppu.

Resetiga tehaseseadete taastamiseks vajutage ja 

hoidke nuppu all.  

Üles/ Alla ja Paremale/ Edasi/ Tagasi liikumine ja Vasakule/ Paremale 

Vasakule pööramise nupp kallutamine. 

(Up/Down and Spin Left/Spin (Forward/Backward and Bank Left/Bank Right Lever)

right lever)

Vooluindikaator Paremale/ Vasakule kallutamine, häälestusnupp

(Power Indicator) (Bank Left/Bank Right Trim button)

Voolulüliti Edasi/ Tagasi liikumine, häälestusnupp

(Power Switch) (Forward/Backward Trim Button)

2. JUHTIMISPULDI KASUTAMINE

1) Eemaldage patareikaas, sisestage 2 AA patareid. Kontrollige 

et sisestaksite patareid õigetpidi.

2) Sulgege patareikaas.

MÄRKUS: 

Kasutage Alkaline patareisid

Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid. 
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3. DROONI PATAREI LAADIMINE

HOIATUS: kasutage patareisid alati vastavalt ohutusnõuetele. 

LAADIMISEKS:

1) Laske patareil alati enne laadimist jahtuda. 

2) Kasutage laadimiseks kaasasolevat laadijat.

3) Laadige seadet mittesüttival pinnal ja keskkonnas. 

4) Ärge jätke seadet laadimise ajal järelevalveta. Ärge laadige patareid kunagi üle. 

5) Kasutage ainult kaasasolevat USB laadimiskaablit.

6) Kui seadme patarei on kahjustatud, eritab lõhna, lekib või muudab kuju, peatage 

selle kasutamine viivitamatult. Kui patarei on tuline, asetage see mittesüttivale 

pinnale. 

7) Kontrollige et voolulüliti oleks asendis OFF. Kinnitage USB laadimiskaabel arvuti 

või USB laadimispesaga (ärge kasutage laadimiseks mobiiltelefoni). Kinnitage 

teine ots drooni vastavasse porti. Kontrollige et kinnitaksite kaabli õigetpidi. 

Tagurpidi kinnitatud kaabel võib drooni rikkuda või põhjustada lühise. Laadimine 

kestab kuni 40 minutit. Ärge laadige seadet üle. Ärge jätke seadet laadimise ajal 

järelevalveta. Eemaldage alati laadimiskaabel 40 minuti möödumisel, sõltumata 

sellest kas laadimisindikaator on kustunud või mitte. 

8) USB kaabli indikaatortuli süttib laadimise ajaks ning kustub kui laadimine on 

lõpetatud. Eemaldage USB kaabel alati peale laadimise lõpetamist. 

PATAREI OHUTUSNÕUDED

Kui patarei on rikutud, see eritab lõhna, lekib või paisub jne, peatage koheselt defektse 

patarei kasutamine ning asendage see uuega. Ärge üritage defektset patareid laadida. 

Olge selle käsitsemisel ettevaatlik, see võib olla tuline. Ärge visake kasutatud patareisid 

prügikasti, viige need vastavasse kogumispunkti. 

TÄHELEPANU

Ärge ühendage USB laadijat AC adapteriga. USB laadija võib ühendada ainult arvutiga 

mille max väljund on 5V.Ärge laadige seadet kauem kui 45 minuti jooksul.
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4. TURVALINE LENNUKESKKOND

1) Kontrollige enne seadme kasutamist et ümbruses ei oleks inimesi, loomi või muid     

takistusi.

2) Droon sobib kasutamiseks siseruumides ja väliskeskkonnas. Olge ettevaatlik tugeva

tuule korral. 

3) Hoidke drooni ja enda vahel alati vähemalt 1.5m distantsi.

5. SIGNAALÜHENDUSE LOOMINE

1) Lükake drooni voolulüliti asendisse ON. Drooni 

LEDindikaator hakkab vilkuma. Asetage droon 

lamedale pinnale. 

2) Lülitage sisse juhtimispuldi voolulüliti. Pult 

edastab teavituspiiksu. Puldi ja drooni signaali 

ühendamiseks tõmmake juhtimispuldi Üles/Alla 

nupp täielikult üles, seejärel tõmmake see täielikult 

alla. Pult edastab teavituspiiksu. Järgmisel korral 

Üles/Alla nupu ülesviimisel tõuseb droon õhku. 

3) Lülitage drooni voolulüliti alati välja, kui te seadet 

ei kasuta. 

4) Lülitage juhtimispult alati välja kui te seda ei 

kasuta. Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage seadmest ja puldist 

patareid. 
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6. LENNU JUHTIMINE

TUTVUGE PULDI KASUTAMISEGA ENNE DROONI

ESMAKORDSET LENNUTAMIST

Asetage droon lamedale pinnale. Kontrollige et selle roheline LED

indikaator asetseks suunaga teist eemale. 

Tõusmine/ Laskumine

Vajutades puldi Üles/Alla nuppu ülespoole, tõuseb droon õhku. (Soovitame seda teha 

esialgu aeglaselt, et puldi kasutamisega harjuda). Vajutades Üles/Alla nuppu allapoole, 

alustab droon laskumist. 

Paremale/vasakule pöörlemine

Vajutades puldi Pöörle vasakule/pöörle paremale nuppu paremale, pöördub droon 

paremale. Vajutades vasakule pöördub droon vasakule. 

Edasi/tagasi liikumine

Vajutades puldi Edasi/tagasi liikumise nuppu edaspidi, liigub droon edasi. (Soovitame seda 

teha esialdu aeglaselt, et puldi kasutamisega harjuda). Vajutades nuppu tagasisuunas, 

liigub droon tagasi. 

Küljele kallutamine

Vajutades puldi Paremale/vasakule kallutamise nuppu paremale poole, kaldub droon 

paremale. Vajutades nuppu vasakule, kaldub droon vastavalt vasakule poole. 

5



MÄRKUS: drooni kasutamist harjutades võite esialgu Paremale/Vasakule kallutamise 

nuppu mitte kasutada, droon suudab lennata ka kasutades ainult Üles/Alla, Edasi/Tagasi ja

Paremale/Vasakule pööramise nuppe. 

Hoides rohelist LED indikaatorit alati suunaga ettepoole, on lihtsam aru saada kuhu poole 

droon teie poolt juhituna liigub. 
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7. DROONI HÄÄLESTAMINE – TEOSTAGE KINDLASTI ENNE 

ESIMEST LENDU

Kui tõstate drooni õhku ja ei kasuta mingeid muid nuppe, peaks see lihtsalt ühel kohal 

hõljuma. Kui see nii ei ole, saate drooni hõljumist seadistada järgnevalt: 

Kui droon kaldub vasakule, vajutage paremale/vasakule kallutamise häälestusnuppu 

paremale poole, kuni droon on otse. 

Kui droon kaldub paremale, vajutage paremale/vasakule kallutamise häälestusnuppu 

vasakule poole, kuni droon on otse. 

Kui droon liigub tagurpidi, vajutage edasi/tagasi liikumise häälestusnuppu ülespoole kuni 

droon lõpetab tagurpidi liikumise. 

Kui droon liigub ettepoole, vajutage edasi/tagasi liikumise häälestusnuppu allapoole kuni 

droon lõpetab ettepoole liikumise. 
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8. HÄÄLESTUSE ALGSEADISTAMINE

VÕIMALUS 1:

Kui drooni lendamine on siiski ebakorrapärane või häiritud, on

vajalik drooni ja puldi algseadistamine. Kontrollige et pult ja droon

oleksid omavahel ühenduses ning asetage need lamedale

tasasele pinnale. Määrake algseadistus, vajutades ja hoides

pööramise/reset nuppu, kuni LED indikaatorid hakkavad vilkuma.

Indikaatorid vilguvad kogu algseadistamise aja jooksul, kui algseadistus on sooritatud, siis 

indikaatorid kustuvad ning droon on kasutusvalmis. Ärge käivitage algseadistamist ajal kui 

droon on õhus. 

VÕIMALUS 2:

Vajutage mõlemat kontrollnuppu korraga suunas alla paremale

ning hoidke kuni LED indikaatorid hakkavad vilkuma. 

9. 360˚ PÖÖRDE SOORITAMINE

1) Kontrollige et droon oleks vähemalt 1.5m kõrgusel põrandast, või 1.5m laest allpool.

2) Vajutage ÜKS KORD pööramise/reset nuppu, kõlab teavituspiiks. 

3) Valige millises suunas soovite pöörde sooritada. Vajutades parempoolset 

kontrollnuppu ülespoole, toimub pööre suunaga ettepoole; vajutades alla toimub 

pööre suunaga tahapoole; vajutades paremale, toimub pööre suunaga paremale; 

vajutades vasakule toimub pööre suunaga vasakule. 

4) Peale ühe pöörde teostamist lülitub pult tagasi lennureziimile. 

10. OMADUSED

KIIRUSKONTROLL: seadet esmakordselt käivitades on see automaatselt  Kiirus1 reziimil. 

See on aeglaseim kiirustase ning sobib hästi kasutamiseks sisetingimustes. Vajutage 

Kiiruse nuppu Kiirus2 reziimi valimiseks. Kõlab kaks teavituspiiksu. Kiirus2 reziim sobib 

hästi nii siseruumidesse kui väliskeskkonda. Vajutage uuesti Kiirus nuppu, seade on nüüd 
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reziimil Kiirus3. Kõlab kolm teavituspiiksu. See on kiireim reziim, sobiv väliskeskkonda. 

Vajutades taas Kiirus nuppu, kõlab üks piiks ja droon on taas reziimil Kiirus1.  Soovitame 

seadme kasutamist alustades kasutada aeglaseimat, Kiirus1 reziimi. 

11. TIIVIKUTE VAHETAMINE

Tugevate kokkupõrgete korral on tiivikud disainitud

drooni kaitseks lahti tulema. Osad tiivikud tuleb teatud

tüüpi mootorite puhul kindlasti vahetada, vastasel juhul

droon sujuvalt ei lenda. Hoidke droon suunaga endast

eemale ning kinnitage märgisega “A” tiivikud drooni

ülemisse vasakpoolsesse ning alumisse

parempoolsesse nurka. Tiivikud märgisega “B” kinnitage

drooni ülemisse parempoolsesse ning alumisse

vasakpoolsesse nurka. Vahel on tiivikutele lisaks märgitud ka numbrid (näiteks A1, B2). 

Number ei ole oluline, kuid märgised “A” ja “B” peavad KINDLASTI olema kinnitatud 

määratud kohtadele. 

12. VEATUVASTUS

DROON EI TÕUSE ÕHKU VÕI EI LIIGU MÄÄRATUD SUUNAS

1) Tihti ei tõuse droon õhku või ei liigu soovitud suunas kuna selle ühe või mitme 

tiiviku ümber on keerdunud näiteks karvu või muud takistavat. Eemaldage 

puhastamiseks tiivik drooni küljest, puhastage ning kinnitage tiivik taas kohale. 

2) Kontrollige et drooni ja puldi patareid oleksid piisavalt laetud. 

3) Häälestus võib olla kokkupõrkel muutunud. Taastage seadme algseadistus ning 

häälestage vajadusel. 

13. HOIATUSED

1) Seade on mõeldud kasutamiseks vanusele alates 8+.

2) Soovitatav on täiskasvanute järelevalve, kui drooni kasutavad alaealised lapsed. 

3) Kontrollige alati et lennualas ei oleks segavaid objekte. Hoidke droon lendamise ajal

alati endast ning teistest vähemalt 1.5m kaugusel. 

4) Kui drooni ja pulti ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage nendest patareid. 

5) Ärge laadige seadet kunagi üle.

6) Ärge jätke seadet laadimise ajal järelevalveta. 

7) Ärge puudutage drooni mootoreid lennu ajal ega vahetult pärast lendu, need võivad 

olla tulised. 
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8) Ärge katsuge kunagi liikuvaid tiivikuid. 

9) Kui droon on vigastatud, peatage selle kasutamine koheselt. 

10) Ärge visake drooni, selle pulti või muid osi prügikasti, viige kasutatud 

elektroonikaseadmed ja patareid vastavatesse kogumispunktidesse. 

11) Laadige patareid alati mittesüttival pinnal ning mittesüttivas keskkonnas. 

12) Kaitske patareid kuumusallikate eest, ärge visake seda tulle.     
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