
 

 

 

 

Vajutage ON nuppu, et toide sisse lülitada ja õhusõiduk 

tööle panna. Roheline tuli süttib pärast sisse lülitamist 

põlema. 

 

Vajutage OFF nuppu, et toide ja õhusõiduk välja lülitada. 

Pärast seadme välja lülitamist kustub ka sõiduki LED tuli. 

 

• Kui õhusõiduk on sisse lülitatud, asetage õhusõiduk horisontaalselt. Õhusõiduki keskmine 

märgutuli muutub valgusfoori värvist ühtlaseks roheliseks tuleks. Hoidke õhusõidukit käes 

ja sirutage käsi ette, seejärel laske käsi lahti – õhusõiduk tõuseb automaatselt õhku.  

• Pärast õhusõiduki sisselülitamist tõuseb see õhku ja jääb sinna hõljuma. Kui te 1-2 sekundi 

jooksul sellele ühtegi käsklust ei anna, laskub õhusõiduk teatud kõrgusele ja jääb sinna 

hõljuma.  

 

 

• Viige käsi või mõni muu objekt õhusõiduki alumise osa lähedale, õhusõiduk tõuseb teatud 

kõrgusele ja jääb hõljuma. 

• Kui käsi või muu objekt õhusõidukile läheneb, hakkab see vastassuunas liikuma. 

• Ere valgus, mustad objektid ja klaas mõjutavad õhusõiduki tavapärast tööd. 

 

• Kui soovite õhusõidukit erandkorras kalibreerida, tuleb see taaskäivitada. Õhusõiduki 

keskmine märgutuli vilgub vaheldumisi valgusfoori värvidest roheliseks. 

• Kui õhusõiduki keskmine märgutuli muutub valgusfoori värvi, annab see märku sellest, et 

õhusõiduk on kalibreerimise režiimis. 

• Hoidke õhusõiduk horisontaalasendis, seejärel jääb õhusõiduki keskmine märgutuli püsivalt 

põlema. 

 

 

UFO Interactive õhusõiduki kasutusjuhend 

1. Käivitamine 

Toitenupp 

2. Välja lülitamine 

3. Lendamine 

4. Lendamise käsklused 

5. Lendamise kalibreerimine 



 

 

 

Lendamise lõpetamiseks haarake käega õhusõidukist või pöörake see teistpidi. 

 

 

• Kui õhusõiduki märgutuli muutub punaseks, tähendab see, et patarei hakkab tühjaks saama 

– võtke õhusõiduk aeglaselt õhust ja pange see laadima. 

• USB märgutuli hakkab laadimise ajal põlema ja kustub ära, kui laadimine lõpetatud on. 

• Palun kasutage USB juhet, mis on selle laadimiseks ette nähtud. 

 

 

Õhusõiduki lennuaeg on pärast selle täis laadimist umbes 5 kuni 8 minutit (sõltuvalt 

lennukeskkonnast). 

 

• Ärge kasutage seadet tugeva tuule ja ereda valguse korral. 

• Ärge kasutage seadet kitsas või teisi esemeid täis keskkonnas. 

• Ärge asetage ühtki rasket eset otse õhusõiduki peale. 

 

 

 

 

6. Lendamise lõpetamine 

7. Laadimine 

8. Lennuaeg 

9. Hoiatus 


