
Dronekontroll for smarttelefon

1. Mobilholder
2. HHøy lav / langt trykk for nødstopp
3. Hodeløs modus
4. Retur med en knapp
5. Venstre joystick (høyde/vending)
6. Ta bilde

7. Ta opp video
8. Opp
9. Tumblertast for 360° vendinger

10. Fremad finjustering
11. Bakover finjustering

12. Høyre joystick (sidebevegelse)
13. Venstre sideveis finjustering
14. Høyre sideveis finjustering
15. Ned
16. Strømbryter

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

ADVARSEL: KONTROLLEN GIR KONTROLLEGENSKAPER INNEN 50 METER. IKKE FORSØK Å FLY HD-DRONEN UTENFOR 
DE FORESLÅTTE  GRENSENE.

ADVARSEL: IKKE LA BARN VÆRE UTEN OPPSYN VED BRUK.

Viktige instruksjoner før bruk

Hold begge hendene på enheten under bruk.

Enheten krever 4x AA-batterier (ikke inkludert).
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2.

Nyttige tips for droneflyvning

For å lette fra bakken, trykker du på “enknapps start/landing” på kontrollen.

Bruk joystickene og funksjonsknappene for å fly og navigere HD-dronen din.

Venstre joystick (høyde/dreining) og høyre joystick (sideveis) er primærkontrollene.

Retningsknapp

Fly til 
venstre

Fly til 
høyre

Retningsknapp

Fly fremover Lette

Fly bakover Nedstigning

Dreining

Snu til 
venstre

Snu til 
høyre

Høyde

Les nøye før du flyr

Hvis dronen din ikke kan sveve på ett sted, kan du prøve å plassere den på en plan, jevn overflate, 
før du dytter venstre joystick ned til venstre og høyre joystick ned til høyre. Dronelysene begynner 
å blinke og kontrollen piper. Dette betyr at dronen skal være stabil under flyvning.

Operere dronen din med kontrolleren

Last ned drone-appen til din smarttelefon.

Skann QR-koden for Android eller iOS.

Slå på drone-appen på enheten din.

Plasser mobilen i mobilholderen ved å klemme sammen klipsen bak enheten. Plasser mobilen mellom klemmen og slipp for å få et fast 
grep.

Slå på dronen først, og slå deretter på kontrollen. Enhetene synkroniseres automatisk. Dette kan ta mellom 3 og 10 sekunder. 
Synkroniseringen er ferdig når dronelysene slutter å blinke.

Trekk kontrollspakene diagonalt fra hverandre for å starte, og mot hverandre for å stanse.
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Så snart mobilen din er synkronisert, vises dronekameraet på mobilskjermen.

Før du bruker dronen til flyvning må du sørge for at den står på en plan, jevn overflate.
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7.

Før bruk slår du på dronens strømknapp, åpner for WiFi og kobler til {WiFi-720P-###}.b.

a.

Start Stoppe

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

30056_NO



For å vende dronen, trykker du på tumbler-knappen. Bruk joystickene til å styre dronen og rotere 360 grader.

Slik setter du inn og bytter batterier

Plasser kontrollen på en plan overflate med baksiden oppover for å få tilgang til skruen nær midten på enheten.

Bruk en stjerneskrutrekker for å fjerne skruen (Figur 1).

Ikke kast skruen.

Fjern forsiktig baksiden av enheten.

Bruk en spiss, og fjern forsiktig 4x AA-batterier.

Sett inn nye batterier i klemmen, og sørg for å plassere hvert batteri etter ‘+’- og ‘-’-symbolene (figur 2).

Hvis batteriene er for store, må du ikke prøve å tvinge dem på plass i enheten.

Legg bakstykket på igjen for å feste det til enheten.

For å lukke enheten plasserer du skruen i hullet der du tok den ut.

Bruk et stjerneskrujern for å stramme skruen.
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Figur 1 Figur 2

Oppbevaring av batterier

Om mulig, sørg for å gjenbruke eller resirkulere batteriene.

Oppbevar ubrukte batterier i originalemballasjen, på et tørt sted og ved romtemperatur.

Oppbevar batterier utenfor rekkevidden til barn og dyr.

Vedlikeholdsinformasjon

Kontrollen er kun beregnet til å fly med HD-dronen. Forsøk ikke å justere eller endre enheten.

Hvis enheten må rengjøres, fjerner du først batteriene. Tørk av med en fuktig klut. Ikke rengjør med flytende rengjøringsmidler eller legg 
enheten i vann.

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner 160 x 120 x 35 mm

Farge Sort

Vekt 122 g

Batteritype 4x AA-batterier (ikke inkludert)

Tumbler-knapp

Hodeløs modus
Retur med en knapp

Justering av hver trimming

Hvis dronen beveger seg av seg selv under flyvning, kan det være nødvendig å justere trimmingen.

Snu til venstre/ 
Snu til høyre

Snu til 
venstre

Snu til 
høyre

Fremover/ Bakover

Fremover

Bakover

vis dronen roterer av seg selv:

Hvis den roterer til høyre, flytter du venstre joystick til venstre for 
å rette trimmet ved letting.

Hvis den roterer til venstre, flytter du venstre joystick til høyre for 
å rette trimmet ved letting.

Hvis dronen flytter seg til venstre/høyre av seg selv:

Hvis dronen flyr sidelengs mot høyre, flytter du høyre joystick til 
venstre for å rette trimmet ved letting.

Hvis dronen flyr sidelengs mot venstre, flytter du høyre joystick 
til høyre for å rette trimmet ved letting.

Hvis dronen flyr forover/bakover av seg selv:

Hvis den flyr forover, flytter du høyre joystick nedover for å rette 
trimmet ved letting.

Hvis den flyr bakover, flytter du høyre joystick oppover for å rette 
trimmet ved letting.
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Sidelengs flyvning mot 
venstre/høyre

Fly til 
venstre

Fly til 
høyre

Hodeløs modus / enknapps returfunksjon:

Når dronen flyr fremover, trykker du på hodeløs modus-knappen for å gjøre det mulig å fly fritt, uavhengig av retning.

Trykk på enknappsretur-knappen for å sveve igjen.

Feilsøking under flyvning

Situasjon

Etter at batteriene er satt inn i dronen, 
begynner lysene å blinke, men kontrollen 
reagerer ikke.

Motoren starter ikke ved letting og lysene 
på dronen begynner å blinke

Hovedrotoren dreier rundt, men dronen 
letter ikke.

Dronen vibrerer.

Dronen fortsetter å fly fremover på 
egenhånd, selv etter at trimmet er justert 
som beskrevet ovenfor.

Dronen har mistet balansen og kan ikke fly 
etter en styrt.

Ingen respons etter at batteriet er satt inn 
i dronen.

Kontrollen får ikke kontakt med dronen.

Dronebatteriene er utladet.

1. Deformerte propeller.

2. Dronebatteriene er utladet.

Deformerte propeller.

Gyroskopet må kalibreres på nytt.

Gyroskopet må kalibreres på nytt.

1. Sjekk at både dronen og kontrollen er 
slått på, og at batteriene er tilstrekkelig 
oppladet.

2. Sørg for at batteriene er satt i riktig.

Slå begge enhetene av og på igjen, og 
koble dronen til på nytt.

Lad batteriet på nytt, eller bytt det med et 
oppladet batteri.

1. Erstatt propellene.

2. Lad batteriet på nytt, eller bytt det 
med et oppladet batteri.

Erstatt propellene.

Du kan justere kontrollen til automatisk 
kalibrering eller starte den på nytt og 
konfigurere kalibreringen manuelt.

Du kan justere kontrollen til automatisk 
kalibrering eller starte den på nytt og 
konfigurere kalibreringen manuelt.

1. Slå av kontrollen og sørg for at batteriene 
i kontrollen sitter riktig og er oppladet.

2. Sett inn batteriene på nytt, og sjekk at de 
sitter riktig vei.
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Årsak Løsning


