
Kuvauskopteri 

 

 

 

 

 



Akun asettaminen 

 

Paina akku paikalleen. Kun akku on kohdallaan nuolella osoitettu avausnappi ponnahtaa ylös ja lukitsee 

akun. 

Akun poistaminen 

Paina nappia (kuvassa) ja nosta akkua ylöspäin. 

 

Lataa SG907 dronen akku USB-laturilla. Täyteen lataaminen vie n. 150min. 

 

 

 



Kauko-ohjain 

Kauko-ohjain vaatii 4 x AA-akkuparistoa toimiakseen. Asetat paristo takana olevaan paristokoteloon. 

 

1. Nopeudenvaihdin (paina 5sek pohjassa säätääksesi dronen sisäisen gyroskoopin) 

2. Kotiinpaluunäppäin 

3. Signaalivalo 

4. Akun varausvalo 

5. Virtanäppäin 

6. Videon kuvauksen aloitus/lopetus (paina 5sek pohjassa sulkeaksi GPS-lentotilan) 

7. Valokuvausnäppäin (paina 5sek pohjassa geomagneettisuuden kalibroimiseksi) 

8. Nousu/lasku , käänny oikealle/vasemmalle 

9. LCD-näyttö 

10. Lennä vasemmalle/oikealle, lennä eteenpäin/taaksepäin 

 

11. Liikuta kameraa ylöspäin 

12. Liikuta kameraa alaspäin 

13. ”Headless mode” -lentotila. Käytännössä tarkoittaa sitä, että drone liikkuu aina sihen suuntaan, 

kuin tatilla osoitat riippumatta siitä onko drone kallistunut. Helpottaa lentämistä, mutta 

hankaloittaa kuvaamista. 

14. Automaattinen nousu/automaattinen laskeutuminen 



Mobiilisovelluksen lataaminen 

Lataa HfunPro mobiilisovellus Google Play -kaupasta tai Appstoresta. Asenna sovellus puhelimeesi. 

Dronen parittaminen, kalibrointi ja käyttöönotto 

Kytke ensin virta kauko-ohjaimeen painamalla virtanäppäintä (1) 

 

Tämän jälkeen paina pohjassa dronen virtanäppäintä. Dronen valojen pitäisi vilkkua ja kauko-ohjaimen 

indikaattorivalo syttyy onnistuneen parittamisen merkiksi. 

Avaa nyt puhelimesi WiFi ja yhdistä puhelimesi SG907 dronen WiFi-verkkoon. WiFi verkon nimi on 

muotoa: XL-GPS-….. 

Kun olet yhdistänyt dronen WiFiin, avaa mobiilisovellus puhelimellasi. Seuraavaksi kalibroidaan drone. 

Kalibroiminen 

Avaa mobiilisovelluksesta ”Calibrate” ja paina oikean alakulman keltaista ”Calibrate” -nappia. Dronen 

indikaattorivalon pitäisi välähtää. 

Nosta nyt drone käsilläsi ilmaan vaakatasossa ja pyöräytä sitä 3 kertaa akselinsa ympäri 

mobiilisovelluksen kuvan mukaisesti, niin, että drone on koko ajan vaakatasossa. 

Seuraa mobiilisovelluksen ohjeita ja ota drone uudestaan käsiisi ja nyt pidä dronea pystyssä, niin, että 

dronen nokka osoittaa kohti kattoa. Pyöräytä 3 kertaa akselinsa ympäri pitäen dronea pystyssä. 

Keulavalojen pitäisi alkaa palaa jatkuvasti merkiksi onnistuneesta kalibroinnista. Kalibrointi on nyt 

suoritettu ja olet valmis lentämään. 

 

Jos kalibroiminen ja käyttönotto ei onnistu, voit katsoa linkissä olevan Youtube-videon, jossa näkyy 

käyttöönotto vaihe vaiheelta: https://bit.ly/2N16tcX 

 

 



Mobiilisovelluksen toiminnot 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 

 


