
Yuneec Typhoon H kasutusjuhend

ÄRA LENDA INIMESTE 
KOHAL

MAKSIMAALNE 
TUULETALUVUS 19 KM/H

ÄRA PUUTU TÖÖTAVAID
PROPELLEREID

OHUTUKS LENDAMISEKS VEENDU, ET DROONIGA OLEKS 
OTSENÄHTAVUS JA PIISAV VAHEMAA HOONETEGA

ENNE LENDU VEENDU, ET PROPELLERID ON KINNITATUD 
KORREKTSELT. KONTROLLI A JA B MARKEERINGUID

OHUTUKS MAANDUMISEKS LANGETA MAANDUMISTELIK, KUI 
MAANDUMISENI ON JÄÄNUD MINIMAALSELT 3 MEETRIT

LÜLITA VÄLJA KOKKUPÕRKE ENNETUSSÜSTEEM (OBSTACLE 
AVOID FUNCTION) ENNE MAANDUMIST! 

LENNUJAAMADE LIGIDAL
LENDAMINE KEELATUD

ÄRA LENNUTA DROONI, KUI 
PROPELLERID ON KATKI

EEMALDA AKU DROONIST 
ALATI PEALE LENNUTAMIST



Mis tootega on tegu?

Yuneec Typhoon H on 6-rootoriga heksakopter, millel on piiramatult pöörlev gimbal koos kaameraga ja 
liikuv maandumistelik. Yuneec'i CGO3+ salvestab 4K videot ja kuni 12mpx fotosid. Droonile on antud 
nutikad lennurežiimid: Teekonnapunktid, Ring ümber valitud punkti, Sujuv Trajektoor ja Lennuplaan 
Androidil baseeruv ST16 pult on suure 7-tollise puutetundliku ekraaniga. Kokkuvolditavad 
mootorikinnitused muudavad drooni mõõdud kompaktseks ja transportimise lihtsaks. Saadaval lisaks 
tugevast materjalist seljakott.  

Materjalivaikus on palju kasutatud süsinikkiudu, mis muudab drooni kergemaks ja vastupidavamaks. 
Mootoririke Yuneec Typhoon H'd alla ei kukuta, sest droon suudab õhus stabiilsena püsida ka viie 
rootoriga. Kuus rootorit, 360-kraadise vaateväljaga gimbal, kahe operaatoriga juhtimine ja ülestõstetav 
telik on seni kuulunud vaid profimaailma hinnaklassi. Typhoon H muudab tippklassi omadused 
kättesaadavaks kõigile. Komplektis on uus 7-tollise ekraaniga pult ST16, mille ekraanil saab drooni juhtida, 
jälgida HD-kvaliteedis videot ja muuta drooni ja kaamera parameetreid. Komplektis on üks aku ning 
seljakoti asemel tuleb droon värvilises pappkarbis. . Antud komplekti on võimalus edasi arendada 
RealSense versiooniks.  

Yuneec Typhoon H on tulevikukindel – saadaval on Intel® RealSense™ tehnoloogiat kasutav nn 
arvutinägemismoodul, mis võimaldab droonil ümbrust 180-kraadi ulatuses tajuda ning kohandada 
lennutrajektoori vastavalt. Öönägemise kaameramoodul (IR) on tulevase lisana saadaval. Yuneec pole 
unustanud ohutust ja nii saab Typhoon H-le seada kauguse ning kõrguse piiranguid, ja muuta 
juhtimistundlikkust kiirelt ka lennu ajal. Kui aku tühjeneb kriitilise piirini, lendab Typhoon H puldi juurde. 
Lennujaamade läheduses Typhoon H lendu ei tõuse. 

LED VALGUSTUSE MÄRGUANDED

LED märguanded käivitumisel

Drooni käivitumine -  Vilgub punaselt, roheliselt ja siniselt 2x sekundis 
Drooni käivitumine ebaõnnestus - Pulseeriv punane 3 korda sekundis
Droon on “Bind” režiimis - Oranž tuli vilgub kiiresti umbes 10x sekundis
Droon on lennukeelu alas - Vilguvad punane ja valge vaheldumisi

LED märguanded enne lendu / lennu ajal

Smart režiimis koos lukustatud GPS sidega - Põleb roheline tuli
Smart režiimis, kuid puudub lukustatud GPS side - Roheline vilgub 3x sek ja kustub 1 sek.
Angle režiimis koos lukustatud GPS sidega - Põleb lilla tuli
Angle režiimis, kuid puudub lukustatud GPS side - Lilla vilgub 3x sekundis ja kustub 1 sekundiks
HOME režiimis ja naaseb automaatselt piloodi poole - Punane LED vilgub kiirelt
Droon ootab piloodi edaspidiseid käske lendamiseks - Roheline ja lilla vilguvad vaheldumisi

Esimene aku tühjenemise hoiatus aktiveeritud - Vilguvad punane, roheline ja sinine vaheldumisi
Teine aku tühjenemise hoiatus aktiveeritud - Vilguvad punane, roheline ja sinine 

GPS välja lülitatud - Vilgub lilla, üks kord sekundis

Mootorite alused LED’id  
Aku tühjenemise hoiatus - Vilgub punaselt 5 korda sekundis



 



Akude laadimine

Paiguta akud laadima pildil nähtava joonise 
järgi. Laadijal roheline vilkuv tuli näitab, et 
akulaadija on vooluvõrku ühendatud ja kõik on 
korras. Punane tuli näitab, et aku laeb. 

Aku laadimine võtab aega umbes 2.5 tundi. 
Aku on täis, kui roheline tuli jääb põlema.

Akude hoiustamine:

Ära lae akusid täiesti täis, kui ei ole plaanis 
koheselt lendama minna. Hoiustamiseks 
võiksid akud olla 50% raadiuses.

Drooni juhtpulti on võimalik laadida läbi USB 
liidese.

1. Toitelüliti 14. Maandumisteliku juhtimine

2. Sonar 15. Obstacle Avoid / kokkupõrke sensorite nupp

3. CGO3+ gimbal ja kaamera 16. Lennurežiimi valiku nupp

4. Kaamera LED staatuse indikaator 17. Drooni juhtkang. Paremale / vasakule

5. Kaamera silm 18. Drooni juhtkang. Edasi / tagasi

6. 5.8 GHz antenn vidoepildi edastuseks 19. Video salvestamine

7. Mootorite käivitamise ja peatamise nupp 20. Toitelüliti

8. Gimbali režiimide muutmine 21. Antenn

9. Gimbali suuna juhtimine 22. Antenn

10. Gimbali suuna juhtimine 23. Gimbali liigutamine

11. Drooni keeramine ümber oma telje 24. Gimbali liigutamine

12. Drooni kõrguse juhtimine 25. Aku

13. Foto tegemine



DROONI JA PILOODI ASUKOHT  ENNE ÕHKUTÕUSU

HOIATUS: Alati lenda drooniga avatud nähtavusega piirkonnas, kus nähtavus on ümberringi umbes 930 
ruutmeetrit. Lennuta drooni eemal inimestest, autodest, puudest, loomadest ja muudest hoonetest. Ära 
lenda kunagi lennujaamade ja suurte hoonete ligiduses ja nende kohal. Vii ennast kurssi kohalike 
lennuseadustega. 

Ära kunagi ürita drooni lennutada suurte ja kõrgete hoonete ja rajatiste juures. Lendamiseks vali tuulevaikne 
ilm, kus taevas on selge. Droon käivita alati tasasel pinnasel ja veendu, et õhkutõusmiseks on piisavalt ruumi. 
Alati lülita ennem sisse pult ja siis alles droon.

ÕHKUTÕUSU KOHT

PILOODI ASUKOHT

HOIATUS! 
DROONI KÄIVITADES PEAB OLEMA VAHEMAA VÄHEMALT 8 MEETRIT PILOODI JA DROONI VAHEL


