
HD foldbar drone til lommen

1. Topdæksel
2. Vinge 
3. LED lys 

4. Kamera 
5. Tænd/sluk kontakt 
6. Batteri

VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER

FORSIGTIG: UNDGÅ AT FLYVE MED DRONE I TÆT BEFOLKEDE OMRÅDER

ADVARSEL: IKKE EGNET TIL BØRN. FLYDENDE VINGER KAN FORÅRSAGE SKADE.

Vigtige Instruktioner før brug

Brug kun enheden til det påtænkte formål. 

Flyv med dronen i områder uden lave barrierer eller mange mennesker. 

Gennemgå regler og forordninger for flyvende droner i dit område.

Vær sikker på, at alle propeller er sikret.

1.

2.

3.

4.

Klik på ikonet “  ” for at aktivere højde hold.5.

1. Hovedmenu
2. Tag foto 
3. Optag video 
4. Se billeder/videoer
5. Hastighed
6. Højde hold 
7. Sensor for tyngdekraft 

8. Vis/Skjul kontroller 
9. Flere indstillinger 

10. 3D vendinger og rulninger 
11. En-knaps letning 
12. Venstre Joystick (højde/drejning) 
13. Venstre/højre rotation, finjustering 
14. Stemmekontrol 

15. Nødstop 
16. En nøgle for oplåsning 
17. Venstre/højre sidelæns flyvning, finjustering
18. Højre Joystick (sideværts) 
19. Én tast for landing (skal være på jorden) 
20. Frem/tilbage finjustering 
21. Vend kameravisning lodret 

22. Skift til 3D 
23. Hovedløs tilstand 
24. Én tast kalibrering 
25. Tegn rute

Åbn for applikationen og gå ind på hovedgrænsefladen og klik på “play” for gå ind på applikationen.3.

Klik på “  ” for at aktivere kontrol.4.

Forberedelser før flyvning

Montering af propeller 

Propeller monteres ved tilpasning til de respektive ben. Se venligst 
diagrammet til højre for detaljer. Undladelse af at montere propeller 
korrekt kan påvirke dronens ydeevne. For at montere og afmontere 
propeller, brug den medfølgende skruetrækker.

1.

Rækkefølge for foldning af arme

Ved oplagring, fold de forreste arme (nær kameraet) ind først.

2.

Lithium batteri instruktioner

Grib batteriet fra begge sider og træk hele batteripakken ud. For 
at oplade, tilslut USB-kablet til en strømkilde og det røde kabel til 
batteriet.

3.

Før brug skal du placere dronen på fladt terræn. Tænd for din Wi-Fi og opret forbindelse til [WiFi-720P-###]2.

Instruktioner for applikation

Download applikation for dronen til din smart-enhed

Skan QR koden for din Android (Google Play) eller iOS (App Store) enhed.

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

1.

Android iOS
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Informationer om pasning

Hvis enheden har behov for rengøring, tørres den af med en fugtig klud. Forsøg ikke at rengøre med flydende rengøringsmidler eller 
nedsænke den i vand.

Tekniske specifikationer

Dimensioner 250 x 250 x 35 mm

Opladningstid 70 minutter

Funktion Frem/tilbage, op/ned, venstre/højre sidelæns flyvning, svævende, 3D drejning, hovedløs tilstand, høj-lav 
hastighed, én-knaps landing. Førstepersons billedtransmission, foto- og videooptagelse, højdetest

Indbygget-kamera Ja

Farve Sort, turkis 

Gyroskop 6 akset

Video 480p

Vægt 85 g

Vigtigste materiale

Kontrol

ABS og hardware

Mobil WiFi kontrol 

Kamera 2MP

Batterilevetid 6-8 minutter 

Motortype Kærneløs motor 

Antallet af kameraer inkluderet 1

Understøttede operativsystemer Android 4.2 og iOS 7 og derover

Bemærk: Venstre joystick bør anvendes med forsigtighed for at stige langsomt. Du kan bruge funktionen finjustering til at kalibrere din 
drone om nødvendigt.

Hvis dronen roterer med uret af sig selv mens den svæver, juster 
på finjusteringen mod højre, indtil dronen vender tilbage til normal.

If the drone drifts to the left while flying, adjust the fine-tuning to 
the right until it returns to normal.

Hvis dronen driver mod venstre under flyvning, juster på 
finjusteringen mod højre, indtil dronen vender tilbage til normal.

Hvis dronen roterer mod uret af sig selv mens den svæver, juster på 
finjusteringen mod venstre, indtil dronen vender tilbage til normal.

If the drone drifts to the right while flying, adjust the fine-tuning to the 
left until it returns to normal.

Hvis dronen driver mod højre under flyvning, juster på finjusteringen 
mod venstre, indtil dronen vender tilbage til normal.

Anbefalede betingelser for flyvning  

Indendørs flyvning: Vælg et bredt sted uden barrierer, kæledyr, mennesker eller genstande, der kan beskadiges.
Udendørs flyvning: Vælg en varm, klar og vindstille dag.

Flyv ikke i ekstreme temperaturer. Flyvning i ekstreme temperaturer kan påvirke ydeevnen og beskadige produktet. 
Flyv ikke på blæsende dage. Ydeevnen og kontrollen over dronen vil blive påvirket af de stærke vinde. Flyvning i overdrevent 
blæsevejr kan beskadige eller ødelægge dronen, og kan forårsage at dronen flyver væk.

Grundlæggende flyvning  

Vi anbefaler flyvning i en firkant og forsøge at gå ind i et kors-formet mønster, eller gå ind in i en cirkel 
efter at være blevet fortrolig med start, landinger og grundlæggende rotation.

Højde hold

Når du slipper den venstre joystick efter at have nået din ønskede højde, svæver dronen stadig i den 
højde, hvor du slap joysticken.

Bemærk: Når din drone er inden for en meter fra jorden, vil turbulensen genereret af propellerne gøre den ustabil.  At flyve højere vil 
afhjælpe dette problem.

Brug nødstoppet hvis dronen flyver i ukontrollable eller usikre forhold.

a.

1.

2.

3.

b.
i.
ii.

Hold dronen i højde tilstand.
Placer dronen med forenden fremad.
Klik på kameraknappen eller video-knappen for at tage 
billeder/optage videoer. Klik på video-knappen igen for at 
stoppe optagelsen.

Tag billeder/videoer: 
a.
b.
c.

Kamera

Operation for din drone

Funktion for tyngdekraftsensor: Brug denne funktion for styring 
af din drone ved at ryste din telefon.

1. 2.

Tips for at operere din Drone

Obs: Efter at have fløjet, skal du venligst afbryde batteriet fra dronen at undgå batteriskader.

Efter opladning skal batteriet tilsluttes dronen. Placer dronen på en plan overflade. 

Du skal sikre, at der er plads nok til at flyve sikkert med din drone. Sørg for, at du er klar over, hvor dronen peger før start for at sikre 
lettere flyvning.

1.

2.

Bemærk: Kamera i din drone er “foran”.

Skub på venstre joystick for at stige, og træk tilbage på 
joysticket for at afbryde.

Skub højre joystick frem for at flyve frem, og træk den tilbage 
for at flyve baglæns.

Skub venstre joystick mod venstre og højre for at rotere den retning, 
dronen står mod.

Tryk højre joystick til venstre og højre for at få dronen til at strejfe 
til venstre og højre (den vil glide direkte til venstre eller højre uden 
at rotere).

Stig

Gå ned

Drej til 
højre

Drej til 
venstre

Flyv til 
højre

Flyv til 
venstre

Fremad

Baglæns


