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FIMI A3 –drone 
Käyttöohje 
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Lue tämä ohje ennen laitteen käyttöä. 

Tärkeää ennen käyttöä 

• Selvitä paikallisen viranomaisen määräykset dronen lennättämisestä ennen 

kuin aloitat lennättämisen.  

• Lennätä dronea vain lentämiseen sallituilla alueilla. Lennättäminen on kiel-

letty esimerkiksi lentokenttien läheisyydessä. 

• Dronen lennättäjän tulee olla perehtynyt laitteen toimintaan ja tähän ohjee-

seen ennen laitteen käyttöä. Laitetta ei ole suunniteltu alle 18-vuotiaille. 

• Lennätä dronea vain avoimilla alueilla, jotta voit pitää siihen näköyhteyden. 

• Ennen lentoa lataa puhelin, laitteen akku ja muut lisävarusteet ja pidä huoli 

niiden käyttöjärjestelmien päivittämisestä uusimpaan versioon. 

• Käytä laitteessa vain valmistajan hyväksyttämiä potkureita, akkuja ja muita 

lisävarusteita. Hyväksyttyjä lisävarusteita myyvät valtuutetut jälleenmyyjät. 

Kolmannen osapuolen lisävarusteet voivat vioittaa laitetta tai tehdä siitä vaa-

rallisen. 

• Älä altista laitetta kuumuudelle tai suoralle auringonvalolle. 

• Vältä dronen osumista tai törmäämistä esimerkiksi taloihin, puihin, ihmisiin 

tai eläimiin. Vaarana törmäyskohteen ja laitteen vahingoittuminen! 

• Älä lennätä dronea voimalinjojen läheisyydessä. 

• Älä Lennetä dronea sumussa, voimakkaalla tuulella tai sateella. 

• Dronea tulee puhdistaa säännöllisesti. 
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Potkureiden asennus 

• Kiinnitä potkurit paikalleen värikoodien mukaisesti. 

• Kiinnittäessäsi potkuria varmista, että se kiinnittyy 

kunnolla pohjaan asti.  

• Pyöräytä potkuria ympäri ja varmista, että se 

lukkiutuu. 

• Potkuria irrottaessa paina potkuria kevyesti ja pyöritä 

sitä vastapäivään. 

 

Huom.!  

• Rikkinäinen potkuri tulee vaihtaa välittömästi uuteen. 

• Varmista potkureiden kunto ja kiinnitys ennen lentoa. 

• Pidä droneen turvallinen välimatka potkureiden pyöriessä. 

• Käytä dronessa vain valmistajan hyväksymiä potkureita. 

 

 

Akku ja sen lataaminen 

• Kiinnitä akku lataukseen kuvan mukaisesti. 

• Latausaseman punainen valo kertoo, että 

akkua ladataan. 

• Latauksen loppuessa punainen valo sammuu. 

• Akun lataamien tyhjänä kestää noin 2,5 

tuntia. 

 

Huom.! 

Lataa akku täyteen ennen lentoa. 

Jos akkuun tulee halkeamia, kolhuja, turpoamista tai muita vaurioita, sen käyttö tulee lopettaa 

välittömästi. 

Käytä dronessa vain valmistajan hyväksymiä akkuja ja latureita. 
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Akun kiinnittämien droneen 

• Paina akkua kunnes se loksahtaa paikalleen. 

• Akun irrottaminen: Paina akun kiinnikkeitä molemmilta puolilta ja vedä akku tasaisesti pois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohjain 

Ohjaimen lataamien 

• Kiinnitä latauskaapeli ohjaimeen kuvan mukaisesti. 

• Latauksen alettua ohjaimessa vilkkuu 

latausvalo. 

• Akun ollessa täysi latausvalon vilkkuminen 

loppuu. 

• Ohjaimen lataamien tyhjästä kestää noin 

3,5 tuntia.  

• Täydellä akulla ohjainta voi käyttää noin 4,5 

tuntia. 

 

 

Ohjaimen käynnistäminen 

Ohjain käynnistyy ja sammuu pitämällä virtapainiketta pohjassa. 
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Muistikorttien kiinnittäminen 

Muistikortin kiinnittäminen droneen 

• Irrota dronen akku. 

• Työnnä muistikortti sille tarkoitettuun kohtaan kuvan mukaisesti. 

• Muistikortti irtoaa, kun sitä painetaan kevyesti. 

 

Muistikortin kiinnittäminen ohjaimeen 

• Irrota ohjaimen porttisuojus. 

• Työnnä muistikortti sille tarkoitettuun kohtaan kuvan mukaisesti. 

• Muistikortti irtoaa kun sitä painetaan kevyesti. 

 

 

Kuvaamien ja videointi 

• Ota kuva tai video painamalla kuvauspainiketta. 

• Pitkä painallus aloittaa videokuvaksen tai ottaa kuvan. Videokuvaus päättyy uudella pitkällä 

painalluksella. 

• Videokuvaksen aikana lyhyt painallus ottaa kuvan. 

• Videokuvaksen aikana voit korjata nousukulmaa vasemmalla rullalla. 

 

Kuva-/videokuvauspainike 
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Lentäminen 

Varmista ennen lentoa 

• Varmista, että olet ladannut ohjaimen ja dronen akut. 

• Varmista potkureiden kunto ja niiden kiinnitykset. 

• Varmista kameran linssinsuojuksen puhtaus. 

• Muista laittaa muistikortit paikoilleen. 

• Nosta ohjaimen antennit. 

• Lennä vain sallituilla alueilla. 

• Lennä vain avonaisilla alueilla. 

 

Nousu 

• Pidä kummatkin ohjaussauvat alhaalla ja kohdista ne ohjaimen keskikohtaan, kunnes potku-

rit alkavat pyörimään. 

• Vapauta ohjaussauvat potkurien pyöriessä. 

• Nosta vasenta ohjaussauvaa rauhallisesti ylöspäin lentääksesi. 

• Lennon aikana voit vapauttaa kummatkin sauvat leijuaksesi. 
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Laskeutuminen 

• Ohjaa vasemmalla ohjaussauvalla rauhallisesti alaspäin 

laskeutuaksesi. 

• Dronen koskettaessa maata pidä vasenta ohjaussauvaa 

noin 5 sekuntia alhaalla, jotta potkurit sammuvat. 

 

Ohjaimen ohjelmiston päivittäminen 

Seuraa aktiivisesti WWW.FIMI.COM sivustoa ja lataa uusimmat päivitykset. 

• Päivitä ohjain siirtämällä päivitystiedosto muistikortille ja aseta muistikortti ohjaimessa 

olevaan muistikorttipaikkaan. Tämän jälkeen käynnistä ohjain.  

• Ohjain käynnistyy päivitystilaan ja sitä ei voi käyttää päivityksen aikana normaalisti. 

Käyttöjärjestelmän päivittämisen valmistuttua ohjain käynnistyy uudelleen ja on taas 

käyttövalmis. 

 

Dronen päivittäminen 

Seuraa aktiivisesti WWW.FIMI.COM sivustoa ja lataa uusimmat päivitykset. 

• Aseta tyhjä muistikortti dronen muistikorttipaikkaan. Kiinnitä akku droneen ja käynnistä se. 

Yhdistä drone tietokoneeseen USB-kaapelilla.  

• Kopioi lataamasi päivitystiedosto seuraavaan kansioon: Flight control version/No-Fly version 

—> Camera version —> TF card. 

• Lopuksi käynnistä drone uudelleen. 


