
Drone Afstandsbediening voor Smartphone

1. Telefoonhouder
2. Hoog Laag / Lange Druk Noodstop
3. Headless Mode
4. Eénknops-Retour
5. Linker Joystick (hoogte/draaien)
6. Foto vastleggen

7. Video vastleggen
8. Omhoog
9. Flipknop voor 360° Flips

10. Voorwaarts Afstellen
11. Achteruit Afstellen

12. Rechter Joystick (Strafing)
13. Links Zijwaarts Afstellen
14. Rechts Zijwaarts Afstellen
15. Naar beneden
16. Aan-/ uitschakelaar

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

LET OP: AFSTANDSBEDIENING LEVERT BESTURINGSMOGELIJKHEDEN TOT 50 METER. PROBEER NIET OM DE HD DRONE 
VOORBIJ DE OPGEGEVEN PARAMETERS TE VLIEGEN.

WAARSCHUWING: LAAT KINDEREN NIET ALLEEN TIJDENS GEBRUIK.

AFSTANDSBEDIENING

Belangrijke informatie voor gebruik

Hou beide handen op de afstandsbediening wanneer in gebruik.

Apparaat vereist 4x AA batterijen (niet inbegrepen).
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Behulpzame Tips voor het vliegen van uw drone

Om op te stijgen vanaf de grond, druk “eenknop starten/landen” op de controller.

Gebruik de joysticks en functieknoppen om uw HD Drone te vliegen en navigeren.

De linker joystick (hoogte/draaien) en rechter joystick (zijwaarts gaan) zijn de primaire bewegingen.
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Lees aub zorgvuldig voordat u gaat vliegen

Als uw drone niet in staat is om op één plek te zweven, kunt u proberen de drone op een vlak 
oppervlakte te leggen, en de linker joystick naar de linkeronderkant te drukken, en de rechter 
joystick naar de rechteronderkant. De drone lichten gaan knipperen en piepen. Dit betekent dat 
de drone stabiel is voor vliegen.

Het gebruik van uw drone met de afstandsbediening

Download de Drone App op uw Smart-apparaat.

Scan QR code voor uw Android of iOS apparaat.

Zet de drone App op uw apparaat aan.

Plaats uw telefoon in de telefoonhouder door de clip samen te knijpen die te vinden is achter het apparaat. Plaats de telefoon tussen de 
klem en laat los voor een stevige grip op uw telefoon.

Zet eerst de drone aan, daarna de afstandsbediening. Beide apparaten syncen automatisch. Dit kan tussen de 3 en 10 seconden duren. 
Je merkt dat het syncen klaar is wanneer de lichten van de drone stoppen met knipperen.

Trek de afstandsbedieningsticks diagonaal uit elkaar om te starten, en diagonaa naar elkaar toe om te stoppen.
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Zodra uw telefoon gesynchroniseerd is, zal uw telefoonscherm de drone’s camera laten zien.

Voordat u de drone kan vliegen, zorg er voor dat de drone op een vlak oppervlakte staat.

6.

7.

Voor gebruik, zet de drone’s aanknop om, open Wi-Fi en maak verbinding met {WiFi-720P-###}.b.

a.

Begin Stoppen

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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Om de drone te flippen, druk de Flip Knop, gebruik de joysticks om de drone te sturen en 360 graden te draaien.

Hoe u Batterijen installeert en vervangt

Plaats de afstandsbediening op een vlak oppervlakte met de achterkant omhoog om de schroeven bij het middelpunt van het apparaat 
bloot te stellen.

Om de schroeven te verwijderen, gebruik een Phillips kop schroevendraaier (Figuur 1).

Gooi de schroeven niet weg.

Verwijder voorzichtig de achterkant van het apparaat.

Met een puntig voorwerp, verwijder voorzichtig de 4 x AA Batterijen.

Om de nieuwe batterijen te plaatsen, doe iedere batterij in de terminal en laat ieder ‘+’ en ‘-’ symbool overeenkomen (Figuur 2).

Als de batterijen te groot zijn, forceer ze dan niet in het apparaat.

Om de achterkant van het apparaat weer te monteren, plaats deze op het apparaat.

Om het apparaat te sluiten, plaats de schroeven in het gat waar ze origineel inzaten.

Gebruik een Phillips kop schroevendraaier om de schroeven vast te draaien.
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Figuur1 Figuur 2

Batterij Onderhoud

Wanneer mogelijk, recycle de batterijen of gooi ze weg bij een recycling- of verzamelprogramma.

Plaat ongebruikte batterijen in hun originele verpakking, op een droge plek, op normale kamertemperatuur.

Houd de batterijen weg van kinderen en huisdieren.

Onderhoudsadvies

Uw afstandsbediening is alleen bedoelt voor het vliegen van de HD Drone. Probeer nuet om het apparaat aan te passen.

Als uw apparaat schoongemaakt moet worden, verwijder eerst de batterijen. Veeg het af met een vochtige doek. Gebruik geen vloeibaar 
reinigingsmiddel of dombel het niet in water onder.

Technische Specificaties

Afmetingen 160 x 120 x 35 mm

Kleur Zwart

Gewicht 122 g

Batterij Type 4x AA batterijen (Batterijen niet inbegrepen)

Flip Knop

Aanpassen van iedere trim

Als de drone uit zichtzelf beweegt tijdens het vliegen, kunt u de trims aanpassen.
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Als de drone uit zichzelf draait:

Als de drone naar recht draait, beweeg de linker joystick naar 
links om de trim te corrigeren tijdens het opstijgen.

Als hij naar links draait, beweeg de linker joystick naar recht om 
de trim te corrigeren tijdens het opstijgen.

Als de drone naar links/rechts beweegt uit zichtzelf:

Als de drone naar recht beweegt, beweeg de rechter joystick 
naar links om de trim te corrigeren tijdens het opstijgen.

Als hij naar links vliegt, beweeg de rechter joystick naar recht 
om de trim te corrigeren tijdens het opstijgen.

Als de drone naar voren/achteren beweegt uit zichzelf:

Als het voorwaarts vliegt, beweeg de rechter joystick naar 
onderen om de trim te corrigeren tijdens het opstijgen.

Als het achterwaarts vliegt, beweeg de rechter joystick naar 
boven om de trim te corrigeren tijdens het opstijgen.
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Headless Mode
Eénknops-Retour

Headless mode / Eenknop retour functie:

Wanneer de drone voorwaarts vliegt, druk op de Headless Mode knopom het vrij te laten vliegen, ongeacht de directie.

Druk de Eenknop Retour knop nogmaals om te zweven.

Troubleshooting Tijdens de Vlucht

Situatie

Na de batterijen in de drone te hebben 
gedaan, de lichten gaan knipperen maar er 
is geen reactie van de afstandsbediening.

Wanneer u opstijgt, de motor niet start en de 
lichten op de drone beginnen te knipperen.

Hoofdrotor draait maar de drone stijgt niet 
op.

Drone trilt.

Drone vliegt continu vooruit uit zichtzelf, 
zelfs nadat de trim bijgesteld is zoals 
hierboven vermeld.

Na een val, de drone heeft zijn balans 
verloren en kan niet vliegen.

Geen reactie nadat de batterij is verbonden 
in de drone.

De afstandsbediening heeft gefaald 
in het maken van verbinding met de 
drone.

Drone batterijen zijn leeg.

1. Vervormde propellers.

2. Drone batterijen zijn leeg.

Vervormde propellers.

Gyroscoop heeft hercalibratie nodig.

Gyroscoop heeft hercalibratie nodig.

1. Controleer of zowel de drone als de 
afstandsbediening energie hebben en dat 
de batterijen genoeg opgeladen zijn.

2. Zorg ervoor dat de “+” en “-” orientatie 
klopt voor alle batterijen.

Doe beide apparaten uit en weer aan om 
de drone weer te verbinden.

Laat de batterijen helemaal op, of 
vervang ze met opgeladen batterijen.

1. Vervang propellers.

2. Laat de batterijen helemaal op, of 
vervang ze met opgeladen batterijen.

Vervang propellers.

U kunt de afstandsbediening aanpassen 
voor de Auto-calibratie mode of herstarten en 
de calibratie handmatig te herconfigureren.

U kunt de afstandsbediening aanpassen 
voor de Auto-calibratie mode of herstarten en 
de calibratie handmatig te herconfigureren.

1. Zet de de afstandsbediening aan 
en zorg er voor dat de batterijen in 
de afstandsbediening vast zitten en 
opgeladen zijn.

2. Laad de batterijen nogmaals op, let erop 
dat het contact van de batterijen en de 
afstandsbediening op de “+” en “-” polen 
correct zitten of niet.
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Oorzaak Manier om op te lossen


