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Komplektis: droon, kaasaskantav juhtpult, 4 tagavarapropellerit, aku, taaslaetav aku ja USB-kaabliga laadija, Micro SD 
mälukaart (2GB) koos USB lugejaga ning mitmekeelne kasutusjuhend. Juhtpuldi patareid pole komplektiga kaasas! 

OHUTUSNÕUDED 

 Enne esimest kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. Antud toodet võib kasutada ainult vastavalt kasutusjuhendile. 
Hoia kasutusjuhend ja pakend alles, kuna neis on olulised juhendid. 

 Mõeldud kasutamiseks alates 14. eluaastast, täiskasvanu järelevalve on soovitatav! Ei sobi 
kasutamiseks alla 3-aastastele lastele, kuna sisaldab väikeseid osi. Lämbumisoht! 

 Droon sobib kasutamiseks kuivades välitingimustes, kui pole sademeid ega tuult. Enne kasutamist 
hinda ilmastikuolusid! 

 Hoia kasutamise ajal käed, nägu ja avarad riided droonist eemal.  

 Drooni ja puldi mitte kasutamisel lülita need välja ning pikaaegsel mitte kasutamisel eemalda aku ja patareid.  

 Vältimaks drooni üle kontrolli kaotamist, jälgi, et droon oleks alati nägemisulatuses. Tähelepanematus ja hooletus 
võivad päädida kahjuga. 

 Ära lennuta drooni inimeste, loomade, veekogude ega elektriliinide läheduses. 

 Droon ei sobi kasutamiseks füüsiliste või vaimsete piirangutega inimestele. Varasema kogemuse puudumisel drooni 
kasutamisega, soovitame toodet kasutada kogenud inimese järelevalve all. 

 Drooni ei tohi kasutada arstimite või alkoholi mõju all olles. 

 Veendu alati, et drooni kasutamisel keegi viga ei võiks saada võimalike rikete või defektide esinemisel. 

 Toodet võib parandada ainult Revelli varuosadega. Vastasel juhul võib toode enam mitte töötada või ohtlikuks 
osutuda. Ohtude vältimiseks kasuta toodet kohas, kus vajadusel saad kasutamise koheselt lõpetada. 

 Kui kasutad drooni avalikus õhuruumis, oled piloodina vastutav drooni ja võimaliku tekitatud kahju eest. 

 Kontrolli enne iga kasutuskorda, kas droon on töökorras. 

 Ära lennuta drooni üle eramaade, rahvamasside, sõjaväeliste objektide, haiglate, elektrijaamade ja 
kinnipidamisasutuste. 

 Ära lennuta drooni lähemal kui 1,5 km raadiuses lennuväljadest. 

 Austa teiste privaatsust! Ära filmi kedagi ilma nende nõusolekuta! 

 Tähelepanu! Toote kasutamisel selle osad pöörlevad ja toode võib kuumeneda! Vajalik täiskasvanu 
järelevalve! 

MUDEL 

Vaata jooniseid originaaljuhendilt. 1A Rootorid,  1B Kate, 1C Maandumisklots, 1D Kaamera läätsed, 1E Käigud ja 

ajamid, 1F Kaitserõngad, 1G Micro SD-kaardi pesa, 1H Akupesa, 1I Akuühendus. 

JUHTPULT  

2A Pööramisreguleerija, 2B Kontrollrežiimi lüliti, 2C Pöörlemisreguleerija, 2D Pildistamisnupp, 2E Videonupp, 2F LED-

võim, 2G Kallutus- ja pöörlemiskontroller, 2H Kallutusreguleerija, 2I Sisse/välja lüliti, 2J Kiirendusreguleerija, 2K Kiirus- 

ja pööramiskontroller, 2L Patareipesa turvakruvi, 2M Patareipesa. 

PATAREID 

 Mudel on varustatud taaslaetava LiPo (liitium-polümeer) akuga mahtuvusega 350 mAh. Juhtpult vajab patareisid 2 
X 1,5V AA (ei ole komplektis kaasas) 

 Kui kasutate laetavaid patareisid, tuleb need enne laadimist puldist eemaldada. Mittelaetavaid patareisid ei tohi 
laadida! Samuti ei tohi samaaegselt kasutada eri tüüpi patareisid või uusi ja vanu patareisid koos. 

 Patareide paigaldamiseks ava kaas (3A), sisesta sobivad patareid (3B), sulge kaas (3C).  
Jälgi polaarsust (+ ja -)! 
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MUDELI LAADIMINE 

 Tähelepanu! Aku ja mootor peavad jahtuma 10 – 15 minutit enne laadimist ja peale lendu! Vastasel juhul võivad 

nad saada kahjustusi. Laadimisprotsessi tuleb pidevalt jälgida. Laadimine peab toimuma tulekindlal pinnal 

tulekindlas keskkonnas. 

 3A, 3B: avage mudeli otsas paiknev akukambri uks ja eemaldage aku mudelist, sisestage aku laadijasse ja ühendage 

laadija vooluvõrku. Indikaatortuli hakkab aeglaselt vilkuma (vigase laadimise korral hakkab indikaatortuli kiiresti 

vilkuma ja sellisel korral tuleb protsess koheselt peatada). Laadimise lõppemisel jääb tuli ühtlaselt põlema. Võtke 

aku laadijast välja ja ühendage laadija USB-pordist lahti. 

 Peale 60-minutilist laadimist lendab droon umbes 5-7 minutit. 

 Hoiatus! Laadides aku tavaliselt ei kuumene. Kui see peaks minema soojaks või kuumaks või kui aku pinnal 

ilmnevad muutused, tuleb laadimine kohe katkestada! 

1. JA 2. REŽIIMI VAHEL VALIMINE 

 Juhtpuldil on võimalik valida kaks eri režiimi, 1. või 2. režiim. 1.režiim võimaldab drooni tõusu ja 
pöörlemist kontrollida parema juhtkangiga, sellal kui edasi-ja tagasiliikumine toimub vasaku 
juhtkangiga. 2.režiimis on juhtkangide kasutus vastupidine. 

 Režiimi vahetamiseks lükake režiimi lülitit (5A) vasakule poole (standardne). 1.režiimi valimiseks suunake 
lüliti paremale ja pöörake juhtpulti 180◦. 

 Tähelepanu! Vahetage režiimi ainult siis, kui kaugjuhtimine on välja lülitatud. 

 ETTEVALMISTUS LENNUKS 

 Mudeli käivitamiseks peab juhtpuldi vasakpoolne kontroller ehk kiirenduskontroller olema enne sisse lülitamist 

allapoole suunatud (6A). Seejärel tuleb Sisse/välja lüliti viia asendisse „Sees“, mille järel hakkab vilkuma punane 

LED-tuli (6B). Asetage droon horisontaalsele pinnale nii, et selle sabaots on Teie poole suunatud (6C). Sisestage aku 

selle pessa, ühendage akuühendus drooni ühendusega. Nüüd hakkavad vilkuma drooni LED-valgustid. Liigutage 

kiirenduskontrollerit kord täiesti ette ja tooge see täiesti nulli. Juhtpult annab kaks korda helisignaali, droon on 

kasutamiseks valmis (6D/6E). 

JUHTPULDI TRIMMIMINE 

 Korrektne trimmimine on eduka lendamise eeldus. Seda teha on lihtne, kuid vajab siiski veidi kannatust ja 

tunnetust. Lükka ettevaatlikult tõusukontrollerit ettepoole ja tõuse drooniga umbes 0,5 – 1 meetri kõrgusele.  

 Kui mudel iseenesest pöörab vasakule või paremale (6A), vajuta  trimmerit 2C vastassuunas, kuni saavutad 

stabiilsuse.  

 Kui mudel iseenesest pöörleb ümber oma telje (6B), vajuta trimmerit 2A vastassuunas, kuni saavutad stabiilsuse.  

 Kui mudel iseenesest liigub edasi-tagasi suunas (6C), vajuta trimmerit 2H vastassuunas, kuni saavutad stabiilsuse. 

 Kui mudel tõuseb liiga kiiresti või liiga aeglaselt (7D), vajuta trimmerit 2I vastassuunas, kuni saavutad stabiilsuse. 

 Juhtimisomadusi on võimalik muuta (7E), kui vajutada kontrollerit 2G, juhtimistundlikkust on võimalik muuta 

kolmeastmeliselt minimaalsest (vaikimisi) maksimaalseni (kõrgema taseme juurde asumiseks tuleb omandada 

eelmine tase). Juhtpult annab ühe helisignaali minimaalse taseme juures, kaks keskmise taseme juures ja kolm 

maksimaalse taseme juures. 

LENNUTAMINE (2. REŽIIM) 

 Pane tähele! Drooni sujuvaks juhtimiseks on vajalik vaid minimaalne kontrolleri liigutamine! 

 8A Tõusmiseks ja kõrguse suurendamiseks liiguta kontrollerit 2K ettevaatlikult ettepoole. 

 8B Maandumiseks ja kõrguse vähendamiseks liiguta kontrollerit 2K ettevaatlikult tahapoole. 

 8C, 8D, 8E, 8F Lendamiseks ette- ja tahapoole ning vasakule-paremale liiguta ettevaatlikult vastavalt kontrollerit 2G. 
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 8G, 8H Mudeli pööramiseks vasakule või paremale kasuta vastavalt kontrollerit 2K. 

 Pildistamiseks vajuta nuppu 2D (Micro SD-kaardi pesa kohal süttib korraks punane tuli 10B) ja video tegemiseks 

nuppu 2E. Teist korda nupule 2E vajutades salvestamine lõpetatakse.  

 Olles saavutanud oma drooni üle oskusliku kontrolli, on võimalik proovida ka trikilendamist (fly loops), selleks lülita 

sisse vastav funktsioon oma juhtpuldi paremat kangi korraks vajutades (9A). Sellisel juhul muutub järgmine sisend 

kontrollpuldi kaudu edasi-tagasi või külgpidiseks liikumiseks hoopis „sõlmeks“ (9B). Veenduge, et Teil on selle 

tegevuse jaoks igas suunas piisavalt ruumi (vähemalt 10m). Ühtlasi järgige turvalise lendamise kõrgust (vähemalt 

5m), sest droon võib selliste manöövrite läbiviimisel kõrgust kaotada. Pange tähele, et „sõlmed“ tulevad paremini 

välja, kui drooni aku on võrdlemisi täis. 

PROPELLERIKAITSME PAIGALDAMINE

Propellerite kaitsmise avarii korral tekkida võiva kahju eest võite lennu eel paigaldada propellerikaitsmed. 

1. Eemaldage propeller kruvikeeraja abil ettevaatlikult. MÄRKUS: Tegelege propelleritega ükshaaval, et neid mitte 

sassi ajada. 

2. Asetage propellerikaitse õigesse asendisse. 

3. Asetage propeller mootori kohale nii, et see on tihkelt võlli ümber. 

PROPELLERITE VAHETAMINE 

 Paigaldamise eelselt veenduge selles, et Te ei aja propellereid segamini. Droonil on neli erinevat propellerit, mis 

erinevad nii oma värvilt (eesmised on kollased ja tagumised on mustad) kui pöörlemissuunalt. Propellerite segi 

ajamisel seade lennata ei saa. 

 12A Eemaldage propeller kruvikeerajaga ettevaatlikult. 

 12B Asetage uus propeller ettevaatlikult mootori võllile. 

 12C Kohendage propellerite asendit. 

 eesmine vasak kollane A eesmine parem kollane B 

 tagumine vasak must B  tagumine parem must A 

 

PROBLEEMIDE LAHENDAMNE 

 Kui propellerid ei liigu, võib puududa ühendus juhtpuldi ja drooni vahel. Lülita kõik välja ja seejärel õiges järjekorras 

sisse. Teiseks põhjuseks võib olla, et aku on tühi. Sel juhul lae akut. 

 Kui juhtpuldil vilgub punane LED-tuli, siis asenda juhtpuldi AAA-patareid. 

 Kui droon ei lenda enam „sõlmedes“, siis on aku laetuse tase selleks liiga madal. 

 Kui mudel seiskub ja laskub ilma ilmselge põhjuseta, on tõenäoliselt aku tühi ja vajab laadimist. 

 Kui droon ei tõuse enam õhku, siis veendu selles, kas propellerid on õigesti paigaldatud ja ühtlasi selles, kas aku on 

täis. 

 Kui mudel ei püsi õhus tasaselt, siis kontrollige kabiini katet, mootoreid ja propellerid võimalike kahjustuste suhtes. 

 Kui mudel pöörab startides liiga palju, siis kontrollige, kas olete propellerid õigesti paigaldanud ja kalibreerige oma 

lennuseade uuesti. 

 Kui mudel tõmbab tugevalt ühte suunda või lendab vastupidises suunas, siis kalibreerige oma lennuseade uuesti. 
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HOOLDUS 

 Puhastamiseks võib kasutada niisket lappi. Väldi kokkupuudet veega!  

 Kaitse mudelit ja pulti otsese päikesevalguse ja kuumuse eest! 

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKAJÄÄTMETE KÄITLEMISE MÄÄRUS 

 Kõik akud ja patareid tuleb enne toote minema viskamist eemaldada.  

 Kõik juhtmed tuleb läbi lõigata.  

 Aku ja patareid peavad ära viskamisel olema täiesti tühjad.  

 Lõppseadmestik tuleb katta isoleerteibiga, vältimaks lühiste teket.  

 Vii aku ja patareid ning elektriseadmed selleks ette nähtud elektri- ja elektroonikaseadmete 
kogumispunkti. Ülejäänud osad viska olmeprügi hulka. 

CE-VASTAVUSMÄRGIS 

 Revell GmbH kinnitab, et toode vastab kõikidele EL-i õigusaktides sätestatud nõuetele.  

 Vastavusdeklaratsiooni näeb aadressil www.revell-control.de 

SOOVITUS JA KONTAKTID 

 Säilitage ostutšekk ja kontaktandmed.  

 Tootja jätab endale õiguse teha tootemuudatusi. 
 

Revelli toodete maaletooja AS Rekato, Paavli 2A, Tallinn.  
Telefon 6500005, Facebook www.fb.me/rekato.ee 
 
Tutvu Revelli ja kogu meie tootevalikuga e-poes: www.rekato.ee 

http://www.fb.me/rekato.ee
http://www.rekato.ee/

