
Drone-lennokin ohjain älypuhelimelle

1. Puhelinpidike
2. Korkea Matala / Paina pohjassa hätäpysähdystä varten
3. Vakiosuuntatila
4. OYhdellä painikkeella paluu
5. Vasen ohjaussauva (korkeus/kääntyminen)
6. Ota kuva

7. Nauhoita video
8. Ylös
9. Pyörähdyspainike 360° kuperkeikoille

10. Eteenpäin lennon hienosäätö
11. Taaksepäin lennon hienosäätö

12. Oikea ohjaussauva (sivuttaisliike)
13. Vasemmalle lennon hienosäätö
14. Oikealle lennon hienosäätö
15. Alas
16. Virtapainike

TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA

VAROITUS: OHJAIN TARJOAA OHJAUSTOIMINNOT 50 METRIN SÄTEELLÄ. ÄLÄ SIIS LENNÄTÄ HD-DRONEA SUOSITELTUA 
ETÄISYYTTÄ KAUEMMAKSI.

VAROITUS: ÄLÄ JÄTÄ LAPSIA LENNOKIN KÄYTÖN AIKANA VALVOMATTA.

Tärkeää tietää ennen käyttöä

Pitele ohjainta molemmilla käsillä.

Ohjain vaatii 4 AA-paristoa (eivät tule mukana).
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Vinkkejä dronesi lennättämiseen

Nouse maasta painamalla ohjaimen “yhden painikkeen aloita/laskeudu” -painiketta.

Käytä HD-dronen lennättämiseen ja navigoimiseen sauvaohjaimia ja toimintopainikkeita.

Vasen sauvaohjain (korkeus/käännös) ja oikea sauvaohjain (sivuttaisliike) ovat pääohjaimia.

Suuntavipu

Lennä 
vasemmalle

Lennä 
oikealle

Suuntavipu

Lennä eteenpäin Nousu

Lennä taaksepäin Lasku

Kääntyminen

Käännä 
vasemmalle

Käännä
oikealle

Korkeus

Luethan huolella ennen lennättämistä

Jollei dronen leijuminen paikoillaan onnistu, koeta asettaa se tasaiselle ja kiinteälle alustalle, ja 
paina sitten vasenta ohjaussauvaa alavasemmalle ja oikeaa ohjaussauvaa alaoikealle. Dronen 
valot välkkyvät, ja ohjain piipittää. Se tarkoittaa, että drone on vakaa ja valmis lentoon.

Dronen hallinta ohjaimen avulla

Lataa lennokkisovellus älypuhelimellesi.

Skannaa QR-koodi Android-laitteellasi tai iOS-laitteellasi.

Käännä päälle laitteesi drone-sovellus.

Aseta puhelimesi puhelinpidikkeeseen puristamalla ohjaimen takaosassa olevaa klipsiä. Aseta puhelimesi reunapidikkeiden väliin ja 
vapauta klipsi, jotta puhelin pysyy tukevasti paikoillaan.

Kytke ensin drone päälle, ja vasta sitten itse ohjain. Laitteet muodostavat keskinäisen yhteyden automaattisesti. Se voi kestää 3–10 
sekuntia. Tiedät yhteyden muodostuneen, kun dronen valo lakkaa välkkymästä.

Vedä ohjainsauvat toisistaan vinottain eroon aloittaaksesi, ja työnnä ne taas vinoittain yhteen pysäyttääksesi.
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Kun puhelimeen on muodostettu yhteys, dronen kamera ilmaantuu puhelimen näytölle.

Varmista ennen dronen lennättämistä, että se on vaakasuoralla ja kiinteällä pinnalla.

6.

7.

b. Kytke drone ennen käyttöä päälle sen virtakytkimestä, avaa wifi ja muodosta yhteys {WiFi-720P-###}.b.

a.

Alku Lopettaa

Android (Google Play): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lewei.jyufo&hl=en_US
iOS (App Store): https://itunes.apple.com/us/app/jy-ufo/id1146475731?mt=8

Android iOS
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Jotta drone tekee kuperkeikan, paina pyörähdyspainiketta, ohjaa dronea ohjaimella ja pyöräytä 360 astetta.

Näin asetat ja vaihdat paristot

Aseta ohjain tasaiselle alustalle takaosa ylöspäin ja paljasta laitteen keskiosassa sijaitseva ruuvi.

Poista ruuvi käyttämällä Phillips-ristipäämeisseliä (kuva 1).

Älä heitä ruuvia roskiin.

Poista varovasti laitteen takakansi.

Poista suippopäisellä apuvälineellä ohjaimen sisällä olevat 4 AA-paristoa.

Aseta uudet paristot laittamalla kukin sille sopivalle paikalle, ‘+’ ja ‘-’ napamerkintöjen mukaisesti (kuva 2).

Jos paristot ovat liian suuria, älä paina niitä väkisin laitteen sisälle.

Aseta laitteen takakansi paikoilleen oikealle kohdalle sijoittaen.

Sulje laite ruuvaamalla ruuvi takaisin paikoilleen.

Kierrä ruuvi tiukasti paikoilleen Phillips-ristipäämeisselillä.
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Kuva 1 Kuva 2

Paristojen käsittely

Jos vain mahdollista, kierrätä tai hävitä paristot lähimmän kierrätys- tai keruuohjelman kautta.

Säilytä käyttämättömät paristot alkuperäispakkauksessa, kuivassa paikassa ja normaalissa huoneenlämmössä.

Säilytä paristot aina lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

Huolto-ohjeet

Ohjain on tarkoitettu vain HD-dronen lennättämiseen. Älä siis pyri tekemään siihen säätöjä tai muutoksia.

Jos haluat puhdistaa laitteen, poista ensin paristot sen sisältä. Pyyhi laite sitten kostealla liinalla. Älä käytä puhdistukseen nestemäisiä 
aineita, äläkä upota laitetta veteen.

Tekniset tiedot

Mitat 160 x 120 x 35 mm

Väri Musta

Paino 122 g

Paristotyyppi 4 AA-paristoa (eivät tule mukana)

Pyörähdyspainike

Vakiosuuntatila
Yhdellä painikkeella paluu

Kunkin tasapainotuksen säätö

Jos drone liikkuu lennon aikana oman tahtonsa mukaisesti, kannattaa kokeilla tasapainotuksen säätämistä.

Käännä vasemmalle/ 
Käännä oikealle

Käännä 
vasemmalle

Käännä 
oikealle

Eteenpäin/ 
Taaksepäin

Eteenpäin

Taaksepäin

Jos drone pyörii itsekseen: 

Jos drone pyörii oikealle, liikuta vasenta ohjaussauvaa 
vasemmalle ja korjaa siten tasapainotus nousun aikana. 

Jos drone pyörii vasemmalle, liikuta vasenta ohjaussauvaa 
oikealle ja korjaa siten tasapainotus nousun aikana.

Jos drone liikkuu itsekseen vasemmalle/oikealle:

Jos drone lentää sivuttain oikealle, liikuta oikeaa ohjaussauvaa 
vasemmalle ja korjaa siten tasapainotus nousun aikana. 

Jos drone lentää sivuttain vasemmalle, liikuta oikeaa ohjaussauvaa 
oikealle ja korjaa siten tasapainotus nousun aikana.

Jos drone liikkuu itsekseen eteen-/taaksepäin: 

Jos drone lentää eteenpäin, liikuta oikeaa ohjaussauvaa alas ja 
korjaa siten tasapainotus nousun aikana. 

Jos drone lentää taaksepäin, liikuta oikeaa ohjaussauvaa ylös ja 
korjaa siten tasapainotus nousun aikana.
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Lento vasemmalle/
oikealle

Lennä 
vasemmalle

Lennä
oikealle

Vakiosuuntatila / Paluu yhdellä painikkeella:

Paina dronen eteenpäin lentäessä Vakiolentotilan painiketta, jotta drone voi lentää vapaasti mihin tahansa suuntaan.

Paina leijuaksesi Paluu yhdellä painikkeella.

Vianmääritys lennon aikana

Tilanne

Paristojen droneen asettamisen jälkeen 
valot välkkyvät, mutta ohjain ei toimi.

Nousuyrityksen aikana moottori ei 
käynnisty ja dronen valot alkavat välkkyä.

Pääroottori pyörii, mutta drone ei silti 
kykene nousemaan.

Drone tärisee.

Drone lentää itsekseen eteenpäin jopa yllä 
mainitun tasapainotuksen jälkeen.

Drone on putoamisen jälkeen menettänyt 
tasapainon, eikä enää lennä.

Ei reaktiota, vaikka akku on liitetty droneen.

Ohjain ei ole onnistunut 
muodostamaan yhteyttä droneen.

Dronen paristot ovat tyhjät.

1. Potkurien muodossa on vikaa.

2. Dronen paristot ovat tyhjät.

Potkurien muodossa on vikaa.

Gyroskooppi tarvitsee 
uudelleenkalibroinnin.

Gyroskooppi tarvitsee 
uudelleenkalibroinnin.

1. Tarkista, että drone ja ohjain on kytketty 
päälle, ja paristoissa on tarpeeksi virtaa. 

2. Varmista, että paristot on sijoitettu 
oikeiden “+” ja “-” -napasuuntien 
mukaisesti.

Kytke molemmat laitteet pois päältä ja 
sitten jälleen päälle, ja koeta yhdistää 
drone uudelleen.

Lataa akku uudelleen tai vaihda täyteen 
ladatulla akulla.

1. Vaihda potkurit.

2. Lataa akku uudelleen tai vaihda 
täyteen ladatulla akulla.

Vaihda potkurit.

Voit säätää ohjaimen Autokalibrointitilaan 
tai käynnistää sen uudelleen ja suorittaa 
kalibroinnin manuaalisesti.

Voit säätää ohjaimen Autokalibrointitilaan 
tai käynnistää sen uudelleen ja suorittaa 
kalibroinnin manuaalisesti.

1. Kytke ohjaimen virta pois päältä ja 
varmista, että ohjaimen paristot ovat 
paikoillaan ja niissä on tarpeeksi virtaa. 

2. Aseta paristot uudelleen ja varmista, 
että ne on sijoitettu oikeiden “+” ja “-” 
-napasuuntien mukaisesti.
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Syy Ratkaisu


