
Dronekontrol for smartphone

1. Telefonholder
2. Høj/lav - langt tryk, nødstop
3. Hovedløs tilstand
4. Retur med én tast
5. Venstre Joystick (højde/drejning)
6. Tag foto

7. Optag video
8. Op
9. Tumbler-tast for 360° vendinger

10. Fremad finjustering
11. Baglæns finjustering

12. Højre Joystick (sideværts)
13. Venstre sideværts finjustering
14. Højre sideværts finjustering
15. Ned
16. Tænd/sluk kontakt

VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER

FORSIGTIG: KONTROLLEN GIVER KONTROLEGENSKABER INDEN FOR 50 METER. FORSØG IKKE AT FLYVE HD DRONEN 
UDEN FOR DE FORESLÅEDE PARAMETRE.

ADVARSEL: LAD IKKE BØRN VÆRE UDEN OVERVÅGNING UNDER BRUG.

Vigtige Instruktioner før brug

Hold begge hænder på enheden under brug.

Enheden kræver 4 x AA batterier (ikke inkluderet).

1.

2.

Hjælpsomme tips for flyvning med din drone

For at lette fra jorden, tryk på “én-knaps start/landing” på kontrollen.

Brug joystickene og funktionsknapperne til at flyve og navigere din HD drone.

Det venstre joystick (højde/drejning) og højre joystick (sideværts) er de primære betjeningskontroller.

Retningsknap

Flyv til 
venstre

Flyv til 
højre

Retningsknap

Flyv fremad Stig

Flyv baglæns Gå ned

Drejning

Drej til 
venstre

Drej til 
højre

Højde

Læs venligst dette inden flyvning

Hvis din drone ikke kan svæve over et sted, kan du prøve at placere dronen på en plan, jævn 
overflade, og skubbe den venstre joystick nederst mod venstre og den højre joystick nederst mod 
højre. Drone-lysene vil blinke, og kontrollen vil bippe. Dette betyder, at dronen bør være stabil 
under flyvning.

Operation af dronen med kontrollen

Download applikation for dronen til din smart-enhed.

Skan QR koden for din Android eller iOS enhed.

Tænd for drone-applikationen på din enhed.

Placer din telefon i holderen ved at klemme på klipsen placeret bag enheden. Placer din telefon mellem klemmen og slip den for at holde 
fast på telefonen.

Tænd for dronen først, og tænd derefter for kontrollen. Begge enheder synkroniseres automatisk. Dette kan tage mellem 3 og 10 
sekunder. Når drone-lampen holder op med at blinke, vil du være klar over, at synkroniseringen er færdig.

Træk joystick kontrollerne diagonalt fra hinanden for at starte og tryk dem diagonalt sammen for at stoppe.
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Når din telefon er synkroniseret, vises dronens kamera på telefonens skærm.

Sørg for, at dronen står på en plan, jævn overflade, inden du bruger dronen til flyvning.

6.

7.

Inden brug skal du tænde for dronens strømafbryder, åbne for WiFi og forbinde til {WiFi-720P-###}.b.

a.

Start Stands

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

Android iOS
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For at vende dronen rundt, tryk på tumbler-knappen, brug joystickene til at styre dronen og vende 360 grader.

Hvordan man isætter og skifter batterier

Anbring kontrollen på en plan overflade med bagsiden opad for at se skruen nær midten af enheden.

For at fjerne skruen skal du bruge en Phillips-skruetrækker (figur 1).

Smid ikke skruen væk.

Fjern forsigtigt bagsiden af enheden.

Fjern forsigtigt 4 x AA batterierne med en spids kant.

For at udskifte med de nye batterier, indsættes hvert batteri i klemmen, idet de hver for sig justeres vendes efter ‘+’ og ‘-’ symbolet (figur 2).

Hvis batterierne er for store, må du ikke forsøge at tvinge batterierne ind i enheden.

For at sætte bagstykket på igen, juster det langs enheden.

For at lukke enheden skal du sætte skruen i hullet, hvor den oprindeligt blev fjernet fra.

Brug en Phillips skruetrækker til at stramme skruen.
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Figur 1 Figur 2

Opbevaring af batterier

Om muligt, genbrug batterier eller bortskaf dem i nærliggende genbrugs- eller indsamlingsprogram.

Opbevar ubrugte batterier i originalemballagen, på et tørt sted og ved normal stuetemperatur.

Hold alle batterier væk fra børn og kæledyr.

Informationer om pasning

Din kontrol er kun beregnet til at flyve med HD Drone. Forsøg ikke at justere eller ændre enheden.

Hvis enheden har behov for rengøring, fjernes batterierne først. Den aftørres så med en fugtig klud. Forsøg ikke at rengøre med flydende 
rengøringsmidler eller nedsænke den i vand.

Tekniske specifikationer

Dimensioner 160 x 120 x 35 mm

Farve Sort

Vægt 122 g

Batteritype 4 x AA batterier (ikke inkluderet)

Tumbler-knap

Hovedløs tilstand
Retur med én tast

Justering af hvert trim

Hvis dronen bevæger sig af sig selv, mens den flyver, kan det være nødvendigt at justere trimmet.

Drej til venstre/ 
Drej til højre

Drej til 
venstre

Drej til 
højre

Fremad/ Baglæns

Fremad

Baglæns

Hvis dronen roterer af sig selv:

Hvis den roterer mod højre, skal du flytte venstre joystick til 
venstre for at rette trimmet, når den letter.

Hvis den roterer mod venstre, skal du flytte det venstre joystick 
til højre for at rette trimmet, når den letter.

Hvis dronen flytter sig mod venstre/højre af sig selv:

Hvis dronen flyver sidelæns mod højre, flyttes det højre joystick 
til venstre for at rette trimmet, når den letter.

Hvis dronen flyver sidelæns mod venstre, flyttes det højre 
joystick til højre for at rette trimmet, når den letter.

Hvis dronen bevæger sig fremad/baglæns af sig selv:

Hvis den flyver fremad, skal du flytte det højre joystick nedad for 
at rette trimmet, når den letter.

Hvis den flyver baglæns, skal du flytte det højre joystick opad 
for at rette trimmet, når den letter.
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Sidelæns flyvning mod 
venstre/ højre

Flyv til 
venstre

Flyv til 
højre

Hovedløs tilstand/én-knaps funktion:

Når dronen flyver fremad, skal du trykke på knappen for hovedløs tilstand for at tillade at den flyver frit uanset retningen.

Tryk på én-knaps retur for at svæve igen.

Fejlfinding under flyvning

Situation

Når batterierne er sat i dronen, bliver 
lysene ved med at blinke, men der er ingen 
reaktion fra kontrollen.

Under opstart vil motoren ikke starte, og 
lysene på dronen begynder at blinke.

Hovedrotoren drejer rundt, men dronen 
kan ikke lette.

Dronen vibrerer.

Drone fortsætter med at flyve fremad af 
sig selv, selv efter justering af trimmet som 
beskrevet ovenfor.

Efter et styrt har dronen mistet sin balance 
og kan ikke flyve.

Ingen respons efter batteriet er forbundet 
med dronen.

Kontrollen har ikke opnået en vellykket 
forbindelse med dronen.

Dronebatterierne er afladede.

1. Deformerede propeller.

2. Dronebatterierne er afladede.

Deformerede propeller.

Gyroskopet skal re-kalibreres.

Gyroskopet skal re-kalibreres.

1. Kontroller, at både drone og kontrol er 
tændt, og at batterierne er tilstrækkeligt 
opladede.

2. Sørg for, at “+” og “-” orienteringen er 
korrekt for batterierne.

Sluk for begge enheder og tænd igen, og 
prøv at forbinde dronen igen.

Lad batteriet helt op eller udskift det med 
et fuldt opladet batteri.

1. Udskift propeller.

2. Lad batteriet helt op eller udskift det 
med et fuldt opladet batteri.

Udskift propeller.

Du kan justere kontrollen til automatisk 
kalibrering eller genstarte den og gen-
konfigurere kalibreringen manuelt.

Du kan justere kontrollen til automatisk 
kalibrering eller genstarte den og gen-
konfigurere kalibreringen manuelt.

1. Tænd for kontrollen og kontroller, at 
batterierne i kontrollen sidder korrekt og er 
opladede.

2. Genmonter batterierne og bekræft, at 
kontakten mellem batteriet og “+” samt “-” 
på batteripladerne er korrekte eller ej.

1

3

5

2

4

6

7

Årsag Forslag til rettelse


