
Comando de Drones para Smartphones

1. Suporte de Telemóvel
2. Alto Baixo / Paragem de Emergência 

(pressionando uns segundos)
3. Modo Headless
4. Regresso Num Clique
5. Joystick Esquerdo (Altura/Viragem)
6. Tirar Fotos

7. CFilmar Vídeos
8. Cima
9. Botão de Piruetas de 360º

10. Ajuste Fino para a Frente
11. Ajuste Fino para Atrás

12. Joystick Direito (Rasante)
13. Ajuste Fino de Voo Lateral à Esquerda
14. Ajuste Fino de Voo Lateral à Direita
15. Baixo
16. Interruptor

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

CUIDADO: O CONTROLADOR PROPORCIONA A CAPACIDADE DE CONTROLO NUM RAIO DE 50 METROS. NÃO TENTE 
VOAR O DRONE HD PARA ALÉM DOS PARÂMETROS SUGERIDOS.

AVISO: NÃO DEIXE AS CRIANÇAS SEM VIGILÂNCIA SE ESTÃO A UTILIZAR O PRODUTO.

CONTROLADOR DE

Instruções Importantes Antes do Uso

Mantenha as mãos na unidade quando a está a utilizar.

A unidade necessita de 4 pilhas AA (não estão incluídas).
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Conselhos Úteis para Voar o Seu Drone

Para elevar-se do solo, precione o “início/aterragem num clique” no controlador.

Utilize os joysticks e os botões de funções para voar e pilotar o seu Drone HD.

O joystick esquerdo (altura/viragem) e o joystick direito (rasante) são os controlos principais.
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Por favor, leia cuidadosamente antes de voar

Se o seu drone não conseguir pairar num determinado lugar, pode tentar colocar o drone numa 
superfície plana e nivelada e empurrar o joystick esquerdo para o canto inferior esquerdo e o 
joystick direito para o canto inferior direito. As luzes do drone piscarão e o controlador emitirá um 
bipe. Isto indica que o drone deve estar estável para voar.

Utilizando o Seu Drone com o Controlador

Descarregue a App do Drone no Seu Dispositivo Inteligente.

Utilize o Código QR no seu Android ou iOS.

Abra a App do drone no seu dispositivo.

Coloque o seu telemóvel no suporte de telemóveis apertando o clipe que está atrás da unidade. Coloque o telemóvel entre o grampo 
e solte-o para agarrá-lo firmemente.

Ligue o drone primeiro e depois ligue o controlador. Ambos os dispositivos serão sincronizados automaticamente. Isto pode demorar 
entre 3 e 10 segundos. Saberá que a sincronização foi concluída quando as luzes do drone pararem de piscar.

Afaste diagonalmente os joysticks de controlo para começar, e junte-os diagonalmente para parar.
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Quando o seu telemóvel estiver sincronizado, o ecrã do seu telemóvel mostrará a câmara do drone.

Antes de começar a controlar o drone no voo, certifique-se de que o drone está numa superfície plana e nivelada.
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Antes de utilizá-lo, ligue o drone, abra o Wi-Fi e conecte-se a {WiFi-720P-###}.b.

a.

Começar Parar

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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Como Inserir e Mudar as Pilhas

Coloque o controlador numa superfície plana com a parte de trás voltada para cima para expor o parafuso próximo do centro do dispositivo.

Para remover o parafuso, utilize uma chave de fendas Phillips, também chamada de “estrela” (Figura 1).

Não deite o parafuso fora.

Remova gentilmente a tampa traseira do dispositivo.

Com uma ponta pontiaguda, retire cuidadosamente as 4 pilhas AA.

Para substituir as pilhas antigas, insira cada pilha no seu compartimento, alinhando-as pelos símbolos ‘+’ e ‘-’ (Figura 2).

Se as pilhas forem demasiado grandes, não tente forçar a entrada das pilhas no dispositivo.

Para voltar a colocar a tampa de trás do dispositivo, alinhe a tampa de trás no dispositivo.

Para fechar o dispositivo, coloque o parafuso no orifício do qual ele foi originalmente removido.

Utilize uma chave de fendas Phillips para apertar o parafuso.
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Figura 1 Figura 2

Cuidados com as Pilhas

Sempre que possível, recicle as pilhas ou deite-as no pilhão ou vá a um centro de reciclagem nas suas proximidades.

Guarde as pilhas não utilizadas na embalagem original, em local seco e à temperatura ambiente normal.

Mantenha todas as pilhas fora do alcance das crianças e dos animais de estimação.

Informações de Manutenção

O seu controlador destina-se apenas para fazer voar o Drone HD. Não tente ajustar ou alterar a unidade.

Se a unidade necessitar ser limpa, primeiro remova as pilhas. Limpe-a com um pano húmido. Não tente limpar com produtos de limpeza 
líquidos ou submergi-la em água.

Especificações Técnicas

Dimensões 160 x 120 x 35 mm

Cor Preto

Peso 122 g

Tipo de Pilhas 4 pilhas AA (não estão incluídas)

Para virar o drone, pressione o Botão de Piruetas, utilize os joysticks para conduzir o drone e girá-lo a 360 graus.

Botão de Piruetas

Ajuste da compensação

Se o drone se está a mover sozinho durante o voo, talvez seja necessário ajustar as compensações.
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Se o drone está a girar sozinho:

Se girar para a direita, mova o joystick esquerdo para a 
esquerda para corrigir o ajuste enquanto ele está a descolar.

Se girar para a esquerda, mova o joystick esquerdo para a 
direita para corrigir o ajuste enquanto ele está a descolar.

Se o drone está a mover-se para a esquerda/direita sozinho:

Se o drone voa lateralmente para a direita, mova o joystick 
direito para a esquerda para corrigir o ajuste enquanto ele está 
a descolar.

Se o drone voa lateralmente para a esquerda, mova o joystick 
direito para a direita para corrigir o ajuste enquanto ele está 
a descolar.

Se o drone está a mover-se para frente/atrás sozinho:

Se voa para a frente, mova o joystick direito para baixo para 
corrigir o ajuste enquanto ele estiver a descolar.

Se ele voa para trás, mova o joystick direito para cima para 
corrigir o ajuste enquanto ele estiver a descolar.
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Modo Headless
Regresso Num Clique

Modo headless / Regresso num clique:

Quando o drone estiver a voar para a frente, pressione a tecla Modo Headless para permitir que ele voe livremente, independentemente 
da direção.

Pressione o botão de Regresso num Clique para pairar novamente.

Resolução de Problemas Durante o Voo

Situação

Depois das pilhas terem sido colocadas 
no drone, as luzes continuam a piscar, mas 
não há reação do controlador.

Ao descolar, o motor falha e as luzes do 
drone começam a piscar.

O rotor principal gira mas o drone não 
consegue descolar.

O drone vibra.

O drone continua a voar sozinho, mesmo 
após as compensações terem sido 
ajustadas conforme o descrito acima.

Depois de cair, o drone perdeu o equilíbrio 
e deixou de conseguir voar.

Não há nenhuma resposta após o 
controlador ter sido conectado ao drone.

O controlador não conseguiu estabelecer 
uma boa conexão com o drone.

As pilhas do drone estão sem carga.

1. As hélices estão deformadas.

2. As pilhas do drone estão sem carga.

As hélices estão deformadas.

O giroscópio necessita ser recalibrado.

O giroscópio necessita ser recalibrado.

1. Verifique se o drone e o controlador 
estão ambos ligados e se as pilhas têm 
carga suficiente.

2. Certifique-se de que as pilhas estão 
corretamente orientadas por “+” e “-”.

Desligue e ligue os dois dispositivos e 
tente conectar o drone novamente.

Carregue as pilhas totalmente (se forem 
recarregáveis) ou substitua-as por pilhas 
totalmente carregadas.

1. Substitua as hélices.

2. Carregue as pilhas totalmente (se 
forem recarregáveis) ou substitua-as 
por pilhas totalmente carregadas.

Substitua as hélices.

Pode ajustar o controlador para o Modo 
de Calibração Automática ou reiniciá-lo e 
reconfigurar a calibração manualmente.

Pode ajustar o controlador para o Modo 
de Calibração Automática ou reiniciá-lo e 
reconfigurar a calibração manualmente.

1. Desligue o controlador e certifique-se de 
que as pilhas dentro do controlador estão 
seguras e têm carga suficiente.

2. Ponha as pilhas novamente, e por favor 
confirme se o contacto entre a pilhas e os 
compartimentos das pilhas “+” “-” estão 
corretos ou não.
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Causa Solução


