
Drönarkontroll för Smartphone

1. Telefonhållare
2. Hög Låg / Långt tryck för nödstopp
3. Huvudlöst läge
4. En knapp för att återvända
5. Vänster Joystick (Höjd/Vändning)
6. Ta foto

7. Spela in Video
8. Upp
9. Knapp för 360° rullning

10. Finjustering framåt
11. Finjustering bakåt

12. Höger Joystick (Strafing)
13. Finjustering vänster
14. Finjustering höger
15. Ner
16. Strömbrytare

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

VARNING: KONTROLLENS RÄCKVIDD ÄR 50 METER. FÖRSÖK INTE FLYGA DIN HD DRÖNARE UTANFÖR DEN ANGIVNA 
RÄCKVIDDEN.

VARNING: LÅT INTE BARN HANTERA DRÖNAREN PÅ EGEN HAND.

Viktig Information före användning

Håll båda händerna på enheten under användning.

Enheten kräver 4 st AA batterier (ingår inte).

1.

2.

Tips för flygning av din drönare

För att sjunka mot marken tryck på “en knapp för start/landning” på kontrollen.

Använd spakarna och funktionsknapparna för att flyga din HD Drönare.

Den vänstra spaken (höjd/rotation) och höger spak (sidorörelse) utgör de primära kontrollerna.

Riktningsspak

Flyg 
Vänster

Flyg 
Höger

Riktningsspak

Flyg framåt Lyfta

Flyg bakåt Nedåt

Sväng

Sväng 
vänster

Sväng 
höger

Höjd

Läs igenom detta noga innan du flyger

Om din drönare inte klarar att hovra kan du prova att placera den på en slät, jämn, yta och sedan 
trycka den vänstra spaken nedåt till vänster och den högra nedåt till höger. Drönarens ljus kommer 
blinka och kontrollen ger ifrån sig ett pip. Detta betyder att drönaren ska vara inställd för stabil 
flygning.

Styr din drönare med kontrollen

Ladda ner Drönar-appen på din Smartphone eller Surfplatta.

Skanna QR-koden för din Android- eller iOS-enhet.

Starta drönarens app på din enhet.

Sätt telefonen i hållaren genom att klämma ihop klämman på enhetens baksida. Sätt din telefon mellan armarna och släpp taget om 
klämman för att nypa fast den.

Slå först på drönaren och sedan kontrollen. Båda enheterna kommer synka automatiskt. Detta kan ta mellan 3 till 10 sekunder. När 
synkroniseringen är klar kommer drönarens ljus sluta blinka.

Dra kontrollspakarna diagonalt åt varsitt håll för att starta och diagonalt mot varandra för att stanna.

1.

2.

3.

4.

5.

Så snart din telefon är synkad kommer dess skärm att visa drönarens kamera.

Innan du lyfter ska du se till att drönaren står på en slät, jämn, yta.
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Före användning; slå på drönaren, öppna Wi-Fi och anslut till {WiFi-720P-###}.b.

a.

Starta Stanna

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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Sätta i, och byta, batterier

Lägg kontrollen på en slät yta med baksidan uppåt så att du kan se skruven nära mitten av enheten.

För att ta loss skruven använd en skruvmejsel med Philips-huvud (Figur 1).

Spara skruven.

Ta försiktigt bort enhetens baksida.

Använd någonting spetsigt för att försiktigt peta ut de 4 AA-batterierna.

För att ersätta batterierna, sätt in varje batteri i terminalen och vänd dem i enlighet med varje + och - symbol (Figur 2).

Om batterierna är för stora, försök inte tvinga in dem i enheten.

För att sätta tillbaka baksidan av enheten lägger du tillbaka den över öppningen.

För att stänga enheten skruvar du i skruven i hålet där den satt från början.

Använd en skruvmejsel med Philips-huvud för att fästa skruven.
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Figur 1 Figur 2

Batterivård

Om möjligt lämna in batterierna för återanvändning eller lämna dem till närmsta återvinningsstation.

Lagra oanvända batterier i sin originalförpackning på en torr plats i rumstemperatur.

Håll alla batterier borta från barn och husdjur.

Hantering

Din kontroll är till för flygning av HD Drönaren. Försök inte justera eller modifiera produkten.

Om enheten behöver rengöras ta först ur batterierna. Torka sedan med en våt trasa. Försök inte rengöra med flytande rengöringsmedel 
och sänk inte ned den i vatten.

Tekniska specifikationer

Dimensioner 160 x 120 x 35 mm

Färg Svart

Vikt 122 g

Batterityp 4 st AA-batterier (Batterier ingår inte)

För att vända drönaren, klicka på Vänd-knappen, använd spakarna för att styra drönaren så att den roterar 360 grader.

Vänd-knapp

Justering av varje inställning

Om drönaren rör sig av sig själv medan du flyger behöver du justera inställningarna.

Sväng vänster/ 
Sväng höger

Sväng 
vänster

Sväng 
höger

Framåt/ Bakåt

Framåt

Bakåt

Om drönaren roterar av sig själv:

Om drönaren roterar till höger, rör vänster spak till vänster i 
samband med att drönaren lyfter för att korrigera inställningen.

Om drönaren roterar till vänster, rör vänster spak till höger i 
samband med att drönaren lyfter för att korrigera inställningen.

Om drönaren rör sig till vänster/höger av sig självt:

Om drönaren flyger i sidled åt höger rör höger spak åt vänster i 
samband med att drönaren lyfter för att korrigera inställningen.

Om drönaren flyger i sidled åt vänster rör höger spak till höger i 
samband med att drönaren lyfter för att korrigera inställningen.

Om drönaren rör sig framåt/bakåt av sig själv:

Om den flyger framåt dra höger spak nedåt i samband med att 
drönaren lyfter för att justera inställningen.

Om den flyger bakåt dra höger spak framåt i samband med att 
drönaren lyfter för att justera inställningen.
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Flygning vänster sida / 
Flygning höger sida

Flyg 
Vänster

Flyg 
Höger

Headless mode
One-key-return

Huvudlöst läge / Återvänd med en knapptryckning:

När drönaren flyger framåt, tryck på knappen för Huvudlöst läge för att låta den flyga fritt oavsett riktning.

Klicka på Retur-knappen för att återgå till hovring.

Felsökning under flygning

Situation

Efter att batterierna satts in i drönaren 
blinkar lamporna men kontrollen reagerar 
inte.

Vid starten vägrar motorn starta och 
drönarens lampor börjar blinka.

Huvudrotorn snurrar men drönaren kan 
inte lyfta.

Drönaren vibrerar.

Drönaren fortsätter flyga framåt på egen 
hand även efter att inställningen justerats 
enligt ovan.

Drönaren har tappat balansen och kan inte 
flyga efter en krasch.

Inget svar efter att batteriet anslutits till 
drönaren.

Kontrollen har inte anslutit till drönaren.

Drönarens batterier är slut.

1. Skadade propellrar.

2. Drönarens batterier är slut.

Skadade propellrar.

Gyroskopet behöver omkalibreras.

Gyroskopet behöver omkalibreras.

1. Kontrollera att både drönaren och 
kontrollen har ström och att batterierna är 
tillräckligt laddade.

2. Se till att batterierna sitter åt rätt håll.

Slå av, och på, båda enheterna igen och 
försök att återansluta till drönaren.

Ladda batteriet eller ersätt det med ett 
fulladdat batteri.

1. Ersätt propellrarna.

2. Ladda batteriet eller ersätt det med 
ett fulladdat batteri.

Ersätt propellrarna.

Du kan justera kontrollen genom Auto-
justeringsläget eller genom att starta om 
och göra om justeringen manuellt.

Du kan justera kontrollen genom Auto-
justeringsläget eller genom att starta om 
och göra om justeringen manuellt.

1. Stäng av kontrollen och se till att dess 
batterier sitter fast och är nyladdade.

2. Ladda batterierna igen, se till att det 
finns kontakt mellan batterierna och 
kontrollen och att batterierna är vända åt 
rätt håll.
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Orsak Åtgärd


