
HD taitettava taskulennokki

1. Yläkansi
2. Siipi 
3. LED-valo 

4. Kamera 
5. Virtapainike 
6. Akku

TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA

VAROITUS: VÄLTÄ LENNOKIN KÄYTTÖÄ VÄENPALJOUDESSA.

VAROITUS: EI SOVELLU LAPSILLE. PYÖRIVÄT SIIVEKKEET VOIVAT AIHEUTTAA VAHINKOA.

Tärkeää tietää ennen käyttöä

Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. 

Käytä lennokkia alueilla, joissa ei ole matalia aitauksia tai paljon ihmisiä. 

Tarkista asuinalueellasi vallitsevat, lennokkien käyttöä koskevat säännöt.

Tarkista, että kaikki potkurit ovat turvallisesti kiinni.

1.

2.

3.

4.

Napsauta kuvaketta  aktivoidaksesi korkeuden säilytys.5.

1. Päävalikko 
2. Ota kuva 
3. Nauhoita video 
4. Katso kuvia/videoita
5. Nopeus
6. Korkeuden ylläpitäminen 
7. Painovoimasensori
8. Näytä/piilota ohjaustoiminnot 
9. Lisää asetuksia

10. 3D-voltit ja kuperkeikat 
11. Yhden painikkeen nousu 
12. Vasen ohjaussauva (korkeus/kääntyminen) 
13. Vasemmalle/oikealle kiertymisen hienosäätö 
14. Ääniohjaus 
15. Hätäpysäytyspainike 
16. Avain lukituksen poistamiseksi 
17. Vasemmalle/oikealle sivulennon hienosäätö
18. Oikea ohjaussauva (sivuttaisliike) 

19. Yhden painikkeen lasku (tulee olla maassa) 
20. Eteenpäin/taaksepäin hienosäätö 
21. Käännä kameranäkymä pystysuunnassa 
22. Näytä tai piilota 3D 
23. Vakiosuuntatila 
24. Yhden painikkeen kalibrointi 
25. Piirrä reitti

Avaa sovelluksen käyttäjäliittymä ja paina sitten “play”, jotta siirryt pääsovellukseen.3.

Napsauta  salliaksesi ohjaustoiminnot.4.

Valmistelut ennen lennättämistä

Potkureiden asennus

Potkurit tulee asentaa liittämällä ne vastaaviin jalakkeisiin. Katso 
oikealla olevasta kaaviosta tarkemmat tiedot. Huolimattomuus 
potkurien asentamisessa voi heikentää lennokin toimintakykyä. 
Käytä mukana tulevaa ruuvimeisseliä potrureiden asentamiseen ja 
irrottamiseen.

1.

Varsien taittamisjärjestys

Kun asetat tuotteen säilytykseen, taita etummaiset varret (kameran 
lähellä) ensin.

2.

Litiumakun ohjeita

Ota akusta kiinni sen molemmilta puolilta ja vedä se ulos 
kokonaisuudessaan. Kun haluat ladata akun, kytke USB-kaapeli 
pistorasiaan ja punainen kaapeli sitten akkuun.

3.

Aseta lennokki tasaiselle maalle ennen käyttöä. Käynnistä Wi-Fi ja yhdistä [WiFi-720P-###].2.

Sovelluksen ohjeet

Lataa lennokkisovellus älypuhelimellesi

Skannaa QR-koodi Android-laitteellasi (Google Play) tai iOS-laitteellasi (App Store).

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

1.

Android iOS
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Huolto-ohjeet

Jos laite tarvitsee puhdistusta, pyyhi se kostealla liinalla. Älä yritä puhdistaa sitä nestemäisillä puhdistusaineilla tai upottamalla sitä veteen.

Tekniset tiedot

Mitat 250 x 250 x 35 mm

Latausaika 70 minuuttia

Toiminnot eteenpäin/taaksepäin, ylös/alas, vasen/oikea sivuttaislento, paikallaan lento, 3D-voltti, vakiosuuntatila, nopeudensäätö, 
yhden painikkeen lasku. FPV kuvan lähetys, kuvien otto ja videon tallennus, korkeuden testaaminen

Sisäänrakennettu kamera Kyllä 

Väri musta, turkoosi 

Gyroskooppi 6-akselinen

Video 480p

Paino 85 g

Päämateriaali

Ohjaus

ABS ja metalli

Mobiilin Wi-Fi-ohjaus 

Kamera 2MP

Akun kesto 6-8 minuuttia 

Moottorin tyyppi ytimetön moottori 

Mukana tulevien kameroiden määrä 1

Tuetut käyttöjärjestelmät Android 4.2 ja iOS 7 ja sitä uudemmat

Huomio: Vasenta ohjainta tulisi käyttää varovaisesti hidasta laskeutumista varten. Voit käyttää hienosäätötoimintoa kalibroidaksesi 
lennokkiasi tarpeen mukaan.

Jos lennokki huojuu lentäessään vasemmalle, säädä 
hienosäätöä oikealle, kunnes lennokin liikkeet palautuvat 
normaaliksi.

Jos lennokki huojuu lentäessään oikealle, säädä hienosäätöä 
vasemmalle, kunnes lennokin liikkeet palautuvat normaaliksi.

Jos lennokki huojuu lentäessään eteenpäin, säädä hienosäätöä 
eteenpäin, kunnes lennokin liikkeet palautuvat normaaliksi.

Jos lennokki huojuu lentäessään taaksepäin, säädä hienosäätöä 
taaksepäin, kunnes lennokin liikkeet palautuvat normaaliksi.

Jos lennokki paikallaan lentäessään kiertyy itsestään 
myötäpäivään, säädä hienosäätöä oikealle, kunnes lennokin 
liikkeet palautuvat normaaliksi.

Jos lennokki kiertyy paikallaan lentäessään itsestään vastapäivään, 
säädä hienosäätöä vasemmalle, kunnes lennokin liikkeet palautuvat 
normaaliksi.

Suositellut lento-olosuhteet 

Lentäminen sisätiloissa: Valitse tilava paikka, jossa ei ole esteitä, lemmikkejä, ihmisiä tai esineitä, jotka voisivat vahingoittua.
Lentäminen ulkona: Valitse lämmin, kirkas ja tuuleton päivä.

Älä lennätä äärimmäisissä lämpötiloissa. Äärimmäisissä lämpötiloissa lentäminen voi vahingoittaa tuotetta tai heikentää sen 
toimintakykyä. 
Älä lennätä tuulisessa säässä. Lennokin toiminta ja ohjaus voivat heiketä voimakkaan tuulen vuoksi. Erittäin tuulisessa säässä 
lentäminen voi vahingoittaa tai rikkoa lennokin, tai voi johtaa lennokin pois lentämiseen tuulen mukana.

Lentämisen opettelu 

Suosittelemme lentämään neliön muodossa, tai kokeilemaan ristin tai ympyrän mallissa lentämistä, 
kunhan olet ensin opetellut nousun, laskun ja yleisen kierron.

Korkeuden ylläpitäminen

Kun vapautat vasemman ohjaussauvan päästyäsi haluttuun lentokorkeuteen, lennokki pysyttelee 
siinä korkeudessa, jossa ohjaussauva vapautettiin.

Huomio: Kun lennokki on noin 30 cm korkeudella maan pinnasta, potkureiden synnyttämä pyörre tekee lennokista epävakaan. 
Korkeammalle lentäminen poistaa tämän ongelman.

Käytä hätäpysäytyspainiketta, jos lennokki lentää hallitsemattomissa tai vaarallisissa olosuhteissa.

a.

1.

2.

3.

b.
i.

ii.

Pidä lennokkia korkeustilassa.
Aseta lennokki osoittamaan eteenpäin.
Paina kamera- tai videopainiketta ottaaksesi kuvia/videoita. 
Napsauta videopainiketta uudelleen, kun haluat pysäyttää 
videoinnin.

Ota kuvia/videoita: 
a.
b.
c.

Kamera

Lennokkisi ohjaus

Painovoimasensori-tila: Käytä tätä toimintoa ohjataksesi 
lennokkiasi puhelinta ravistamalla.

1. 2.

Vinkkejä lennokkisi käyttöön

Huomio: Irrota akku lennokista lentämisen jälkeen välttääksesi akkuun kohdistuvat vauriot.

Liitä akku lennokkiin latauksen jälkeen. Aseta lennokki tasaiselle alustalle. 

Varmista, että sinulla on riittävästi tilaa lennokin turvallista käyttöä varten. Tarkista, mihin suuntaan lennokki osoittaa ennen nousua, jotta 
lentäminen on helpompaa.

1.

2.

Huomio: Lennokin kamera on edessä.

Paina vasenta ohjaussauvaa ylöspäin noustaksesi ilmaan ja 
alaspäin laskeutuaksesi.

Paina oikeaa ohjaussauvaa ylöspäin lentääksesi eteenpäin ja 
alaspäin lentääksesi taaksepäin.

Paina vasenta ohjaussauvaa vasemmalle ja oikealle kiertääksesi 
suuntaa, johon lennokki osoittaa.

Paina oikeaa ohjaussauvaa vasemmalle ja oikealle liikuttaaksesi 
lennokkia sivusuunnassa (se liukuu vasemmalle tai oikealle ilman 
kääntymistä).

Nousu

Lasku

Käännä 
oikealle

Käännä 
vasemmalle

Lennä 
oikealle

Lennä 
vasemmalle

Eteenpäin

Taaksepäin


