
Kui oma drooni maast ÜLES tõstad ja mitte ühtegi muud 
nuppu ei kasuta, peaks droon lihtsalt ühe koha peal 
HÕLJUMA. Kui see vähehaaval ETTE / TAHA / 
VASAKULE / PAREMALE triivib, saad sa drooni suunda 
kohendada, et seda enam ei juhuks.

11. AUTOMAATNE SUUND9. KIIRUSE REŽIIMID

5. PULDI JA DROONI SIDUMINE

Ühenda aku USB-laadimiskarbiga veendudes, et 
sisestad aku T-kujulise pistiku laasimisseadme T-
kujulisse kontakti (vt all olevat pilti). ÄRA KUNAGI 
proovi liideseid jõuga valesse kontakti ühendada (see 
on tähtis ka siis, kui ühendate aku oma drooniga). 
Samuti kontrolli alati, et USB-laadimiskarbi osad ei ole 
kuidagi paindunud või murdunud – kui see nii on, siis 
ära ürita seda laadimiseks kasutada.

Üles/alla ja pööra vasakule/paremale juhtkang

HOVER BLAST 3-ÜHES 
ÕHU, MAA- JA 
MEREDROON

VANUSELE 8+

* Palun loe enne drooni kasutamist seda juhendit hoolikalt 
ja hoia see alles, et seda vajadusel uuesti vaadata

1. PULDI NUPUD

Kiiruse nupp (1, 2, 3)
Märguandetuli

Režiimi nupp (lenda, maa, vesi)
Lühike vajutus: automaatse suuna funktsioon, pikk 
vajutus: koju naasemise funktsioon
Salto/triki nupp
Suuna kohendamise nupp (edasi/tagasi)
Edasi/tagasi ja triivi vasakule/paremale juhtkang

Suuna kohendamise nupp (vasakule/paremale)
SISSE/VÄLJA lüliti

2. PULDI SEADISTAMINE

Kruvi kate lahti ja eemalda see

Sisesta 2 AA patareid (EI KUULU KOMPLEKTI), 
jälgides nende polaarsuse vastavust sellega, nagu on 
näidatud alloleval pildil. Tutvu selle kasutusjuhendi 
lõpus olevate AKU HOIATUSTEGA ja ole kindel, et 
mõistad neid.

Pane kate tagasi ja kinnita see kruviga.

TÄHELEPANU:
1. Patareisid peaks alati sisestama täiskasvanu
2. Kasuta alati liitiumpatareisid
3. Ära kunagi kasuta vanu ja uusi parateisid segamini

3. DROONI AKU LAADIMINE
TÄHTIS – loe enne laadimist:

AKU HOIATUS:

Kui akut on just kasutatud, lase sellel elle laadimist 
toatemperatuurini jõudmiseni jahtuda.
Kui aku on pärast hõljukirežiimis või vihma käes 
kasutamist märg, kuivata see, ning laadimiskaabel, 
enne kasutamist täielikult. Ära IIAL lae märga akut.
Laadimist tohiks teostada ainult täiskasvanu ning seda 
ainult komplektis olevat laadijat kasutades. Ära jäta akut 
kunagi laadimise ajal järelvalveta.
Lae akut alati mittesüttival kuumakindlal pinnal, 
mittesüttivas keskkonnas

Ühenda USB-laadimiskarp oma USB-laadmisseadmega 
((süle)arvuti, selleks ettenähtud USB-laadija, aga 
MITTE TELEFONI LAADIJA - vt allapoole)
Kui aku laeb, põleb USB-laadimiskarbil PUNANE LED 
tuli, see kustub, kui laadimine on lõpule jõudnud. Ära 
kunagi lae akut kauem kui 60 minutit. Ühenda alati aku 
laadimisseadmest lahti, kui laadimine on lõpule jõudnud 
või enne, juhul kui juba on möödunud 60 minutit.

Liitiumpolümeerakud ei kesta igavesti. Kui aku saab 
kukkumise või kokkupõrke tagajärjel kahjustada või ei 
lae enam korralikult, siis vaheta see viivitamatult uue 
vastu. Et aku eluiga pikendada on parem akut enne 
laadimist mitte täielikult tühjaks kasutada.

Ära ühenda USB laadijat vahelduvvoolukontakti

USB-laadijat tohib ühendada ainult 
maksimaalselt 5V võimsuse USB pesaga

Ära lae üle. Ühenda seade alati lahti kas 60 
minuti möödumisel või siis, kui aku annab 

märku, et on täis (Kumb iganes juhtub enne).
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OLULISED AKU HOOLDAMISE JUHISED:
Kui aku hakkab kunagi haisema, muudab värvi või 
paisub, pead selle kasutamise viivitamatult lõpetama ja 
mitte üritama seda laadida. Kui aku hakkab laadimise ajal 
haisema, värvi muutma või paisuma, pead selle laadimise 
viivitamatult lõpetama, aku laadija küljest eemaldama ja 
selle tuleohutule kuumakindlale pinnale asetama. Ära 
ürita akut laadida. Pane tähele, et aku võib olla kuum, 
seetõttu ole selle käsitsemisel ettevaatlik. Kõik akud tuleb 
utiliseerida kohalikus jäätmejaamas.

Enne kui hakkad lendama, veendu, et ümbruses pole 
inimesi, lemmikloomi ega muid takistusi. 
Hover Blast on sise- ja välistingimustes kasutatav lennu-
masin, kuid tuulega lennutades tuleks olla ettevaatlik.
Hoia drooni seda lennutades endast alati vähemalt 
1,5m kaugusel.

4. OHUTU LENNUKESKKOND

Pane aku drooni sisse veendudes, et sisestate kaabli 
õiget pidi. Droonil olevad LEDid peaksid süttima ja 
vilkuma. Aseta droon tasasele pinnale maha ja veendu, 
et see on suunatud sinust eemale. Seda tuleb teha 
ENNE drooni sisse lülitamist.

Lülita puldi SISSE/VÄLJA lüliti SISSE ja lükka 
vasakpoolne juhtkang lõpuni ÜLES ning seejärel lõpuni 
ALLA. Peaksid kuulma PIIKSU, pärast mida peaksid 
drooni tuled lülituma vilkuvalt režiimilt põlevale.

Sinu droon ja pult on nüüd omavahel seotud ja järgmi-
ne kord kui vasakpoolset juhtkangi ÜLES liigutad,  
tõuseb droon õhku.

6. DROONI KALIBREERIMINE

Peaksid alate enne lendamist oma drooni kalibreerima. 
See lähtestab teie drooni ja loob seega parimad 
võimalused sujuvaks lennuks.

Veendu, et droon ja pult on omavahel seotud ja aseta 
droon täiesti tasasele pinnale.  
Liiguta puldi vasakut ja paremat juhtkangi joonisel 
näidatud suunas allapoole ja hoia neid seal.
Drooni LEDid vilguvad, see lakkab mõne sekundi 
möödudes. Sinu droon on nüüd kalibreeritud.
Nüüd oled valmis LENDAMA.

7. LENNU JUHTIMINE
1. Lendamine
Vasakut juhtkangi kasutatakse alla ja üles lendamise 
kontrollimiseks ja vasakule ning paremale pööramiseks.

VASAK JUHTKANG
Tõuse üles

Lange madalamale

Pööra 
vasakule

Pööra 
paremale

PAREM JUHTKANG
PAREMAT JUHTKANGI kasutatakse EDASPIDI JA 
TAGURPIDI lendamiseks ning TRIIVIMISEKS VASAKULE 
ja TRIIVIMISEKS PAREMALE.

Edaspidi

Tagurpidi

Triivi 
külgepidi 
vasakule

Triivi 
külgepidi 
paremale

8. LENNU REGULEERIMINE (VAJADUSEL)

TAHA triivimise korral vajuta korduvalt (1) kuni triivimine 
lõpeb. ETTE triivimise korral vajuta korduvalt (2) kuni 
triivimine lõpeb. PAREMALE triivimise korral vajuta 
korduvalt (3) kuni triivimine lõpeb. VASAKULE triivimise 
korral vajuta korduvalt (4) kuni triivimine lõpeb

Kui oma drooni esmakordselt sisse lülitad, on see kiiruse-
režiimis 1 (algajate kiirus). Kui vajutad lennu ajal kiiruse 
nuppu, kuuled KAHTE piiksu ja droon on kiiruserežiimis 2 
(kesktaseme kiirus). Kui vajutad nuppu veelkord, kuuled 
KOLME piiksu ja droon on kiiruserežiimis 3 (edasijõudnute 
kiirus). Uuesti vajutades kuulete ÜHTE piiksu ja droon on 
tagasi režiimis 1. LENDAMIST ÕPI ALATI REŽIIMIS 1.

Kiiruse 
režiim

On võimalik, et pead pärast SALTOT juhtkangi ÜLES 
lükkama, et droon kõrgel õhus püsiks.

Vajuta puldil salto nuppu ning seejärel liiguta 
parempoolset juhtkangi alla või üles ja droon teeb 
ülespidise SALTO, kui liigutad juhtkangi alla ja SALTO 
allapoole SALTO kui liigutad juhtkangi alla

Veendu, et droon on põrandast ja laest vähemalt 1,5 
meetri kaugusel.

Parem juhtkang

Tagurpidi saltod ja 
pöörded

Automaatse suuna 
režiim (lühike vajutus)

Droonil on ka nupp AUTOMAATNE KOJU NAASEMINE. 
Kui liigud puu, seina, või mõne muu ohu suunas, HOIA 
ALL AUTOMAATSE KOJU NAASMISE nuppu ja droon 
lendab automaatselt sinu juurde tagasi. Nii, nagu ka 
AUTOMAATSE SUUNA finktsiooni puhul, pead selleks, 
et see nupp töötaks, kogu lennu vältel olema näoga 
samas suunas, kui siis, kui drooni ühendasid. 
TÄHELEPANU: Kui oled suunda muutnud, naaseb 
droon valesse kohta. HOIATUS: kui sinu ja drooni 
vahelise sirge tee peal on mõni takistus, liiguta paremat 
juhtkangi ja AUTOMAATNE KOJU NAASEMISE 
funtsioon peatub.

Automaatne koju 
naasemine (pikk vajutus)

Kodupunkt Lõpp-punkt

13. MAAREŽIIM / VEEREŽIIM

12. AUTOMAATNE KOJU NAASEMINE10. SALTOD JA RULLIMISED

Kui drooniga on kaugele lennatud, on vahel raske aru 
saada, mis suunas see lendab. Kui panete drooni režiimi 
AUTOMAATNE SUUND, siis lendab see alati selles suu-
nas, mida te juhtpuldil vajutate, sõltumata sellest, mis pidi 
droon asetseb. Kui tahad AUTOMAATSE SUUNA REŽII-
MIS olla, pead enne lendama asumist AUTOMAATSE 
SUUNA nuppu LÜHIDALT VAJUTAMA ja sa PEAD terve 
lennu vältel lendama samas suunas, et see režiim töötaks. 

Et muuta oma droon maa- või veehõljukiks pead sa 
drooni tagumisi tiivikuid kreerama, selle hõljukialusele 
kinnitama ja puldil režiimi muutma.

Oma drooni peal näed väikest keerava noole närki ja 
see näitab kus on tagumised tiivikud. Pööra tagumisi 
tiivikuid ETTEVAATLIKULT 90 kraadi võtta. Need 
pöörduvad mõlemad korraga.

Nüüd kinnita droon HÕLJUKIALUSELE (drooniga 
kaasas) nii, et pööratud tagumised tiivikud on aluse 
tagumises otsas.

Kui sa drooni esimest korda kasutad, on see LENNU-
režiimis. Drooni eesotsas olev tuli on lennurežiimis 
PUNANE. Vajuta puldil režiimi muutmise nuppu ja 
eesmine LED tuli muutub ROHELISEKS - see paneb 
drooni MAA HÕLJUKI režiimi. Vajuta nuppu uuesti ja 
tuli muutub SINISEKS - see paneb drooni VEE 
HÕLJUKI režiimi. Vajuta uuesti ja droon on tagasi 
LENNUREŽIIMIS.

Režiimi 
muutmise nupp

Nukk

Aseta nukk (ei kuulu 
komplekti) alusele

Et droon aluse küljest eemaldada, vajuta tagumisi 
tiivikuid õrnalt ettepoole ja tõsta. PANE TÄHELE: Enne, 
kui üritad drooni uuesti lennutada, ära unusta tagumisi 
tiivikuid tagasi “lamavasse” asendisse panna ja vajuta 
REŽIIMI MUUTMISE nuppu kuni LED muutub jälle 
PUNASEKS. Kui tagumised tiivikud on pööratud aendis, 
et tohi üritada drooniga lennata.

14. LABADE VAHETAMINE JA PROBLEEMIDE 
LAHENDAMINE

LABADE VAHETAMINE:

DROON EI TÕUSE ÕHKU VÕI EI LENDA SINU 
SOOVITUD SUUNAS:

Sinu drooni tiiviku labad on väga tugevad, aga mõnikord 
võivad nad tugeva kukkumise/kokkupõrke korral siiski 
kahjustada saada. Karbis on tagavaralabad ja nende 
vahetamine on sama lihtne kui lihtsalt uue laba 
asetamine mootori kohale. Vaheta alati A-laba ainult A-
laba vastu ja B-laba B-laba vastu.

Kõige tavalisem põhjus, miks droon õhku ei tõuse või 
sinu valitud suunas ei lenda, on see, et ühe või mitme 
laba ümber on keerdunud juuksekarvad või muu praht. 
Seda on lihtne eemaldada, lihtsalt võta laba drooni 
küljest ära, eemalda võõrkeha ja pane laba tagasi. 

Esipool

Võimalik, et kohenda kaldumist nupu sätted on paigast 
läinud. Tehaseseadete taastamiseks järgi selles 
brošüüris varem esitatud juhiseid ja seejärel kohenda 
neid vastavalt soovile.

Drooni või juhtpuldi patareid võivad vajada laadimist 
(või puldi puhul välja vahetamist).

15. HOIATUSED
• Hover Blast droon on mõeldud kasutamiseks alates 8. eluaastast.
• Täiskasvanu järelvalve on alati soovitatav. 
• Veendu alati, et teie lennualal pole takistusi ja lennuta drooni alati 
endast ja teistest kaugemal kui 1,5 meetrit.
• Laadimist peab alati teostama või jälgima täiskasvanu ja selleks 
peab kasutama ainult drooniga kaasas olevat laadimiskaablit. 
• Ära ühenda seadet pistikupesasse ega lae seda enne, kui oled 
lugenud lõiku aku laadimise kohta ja seal esitatud juhistest 
täielikult aru saanud.
• Lae alati mittesüttival pinnal ja tuleohutus keskkonnas.
• Ära kunagi jäta seadet laadimise ajal järelevalveta ja ära kunagi 
lae seda liiga kaua.
• Ära kunagi jäta drooni ega selle akut liigse kuumuse kätte.
• Ära kunagi puuduta tiivikut kui see liigub.
• Kui droon saab kahjustada, lõpeta selle kasutamine kohe.
• Kui lõpetad selle toote või selle aku/patareide kasutamise, ära 
viska neid tavalise majapidamisprügi hulka, utiliseeri need alati 
oma kohalikus jäätmejaamas.
• LENDA OHUTULT - järgi alati droonide lennutamise eeskirja

Aku hoiatused:
• Akusid peaks alati vahetama täiskasvanu.
• Ära kasuta vanu ja uusi patrareisid segamini.
• Ära kasuta segamini leelispatareisid, tavalisi (süsinik-tsink) 
patareisid ja laetavaid (nikkel-kaadmium) patareisid.
• Ära lae mittelaetavaid patareisid.
• Laetavaid patareisid tohib laadida ainult täiskasvanu järelvalve all.
• Laetavad patareid tuleb enne laadimist seadmest eemaldada.
• Veendu, et patareid on sisestatud järgides polaarsuse märke.
• Tühjad patareid tuleks alati eemaldada.
• Klemmid ei tohiks olla lühises.
• Käesolevaga kinnitab RDM Creations, et IR/RC/DIGITAL tüüpi 
raadioseadmed on vastavuses Euroopa Parlamendi nõukogu 
direktiiviga 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on 
saadaval aadressil: www.rdmdoc.com
• Jäta alati infolehed, kasutusjuhend ja pakend alles, et neid 
vajadusel tulevikus vaadata. 
• Selle toote või aku/patareide eluea lõppedes ära viska neid 
tavalise majapidamisprügi hulka, utiliseeri need alati oma kohalikus 
jäätmejaamas.

HOIATUS:
LÄMBUMISOHT - sisaldab väikesi osi
Mitte soovitatav alla 3-aastastele lastele.

IMPORTIJA: RDM CREATIONS, NW6 6TL

Liitiumpolümeerpatareid võivad ebaõige kasutamise 
korral paisuda, lõhkeda või süttida, tekitades seeläbi nii 
varalist kui ka tervislikku kahju. On väga oluline, et järgid 
kõiki juhiseid ja ohutusnõudeid täielikult. Tootja, levitaja 
ja edasimüüja ei võta enda kanda mingisugust vastutust 
mis on seotud ohutusnõuele mittetäitmisega.

JUHISED LAADIMISEL:

Edaspidised 
saltod ja pöörded


