
HD opvouwbare Pocket Drone

1. Bovenklep
2. Wiek 
3. LED licht 

4. Camera 
5. Aan-/ uitschakelaar 
6. Accu

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

LET OP: VERMIJD HET VLIEGEN MET DE DRONE IN DRUKKE GEBIEDEN.

WAARSCHUWING: NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN. ZWEVENDE WIEKEN KUNNEN SCHADE VEROORZAKEN.

Belangrijke informatie voor gebruik

Apparaat alleen voor beoogde doeleinden te gebruiken.

Vlieg de drone alleen in gebieden zonder lage belemmeringen of groepen mensen. 

Lees de regels en wetgeving omtrent drones in jouw gebied.

Zorg er voor dat alle propellers veilig zitten.

1.

2.

3.

4.

Klik op het pictogram  om de vaste hoogte in te schakelen.5.

1. Hoofdmenu 
2. Foto vastleggen 
3. Video vastleggen 
4. Bekijk foto’s / video’s
5. Snelheid
6. Vlieghoogte vaststellen 
7. Zwaartekracht Sensor 

8. Besturing weergeven/verbergen 
9. Meer instellingen 

10. 3D Flips en rollen 
11. Eén-knop opstijgen 
12. Linker Joystick (hoogte/draaien) 
13. Links/rechts draaien Fine-Tuning 
14. Stembesturing 

15. Noodstop 
16. Een knop om de ontgrendelen 
17. Links/Rechts Zijwaards vliegen Fine-Tuning
18. Rechter Joystick (Strafing) 
19. Eén-knop Landen (moet op de grond zijn) 
20. Vooruit/Achteruit Fine-Tuning 
21. Cameraweergave Verticaal Spiegelen 

22. Activeer/Deactiveer 3D 
23. Headless Mode 
24. Eén-knop Kalibreren 
25. Route tekenen

Open de app en ga naar het hoofdmenu, klik daarna op “play” om de hoofd app te starten.3.

Klik op  om de besturing in te schakelen.4.

Pre-Vlucht Voorbereidingen

Propeller installatie

Propellers moeten worden geïnstalleerd op de bijbehorende poten. 
Raadpleeg het diagram aan de rechterkant voor meer informatie. 
Verkeerd geïnstalleerde propellers kunnen invloed hebben op de 
prestaties van de drone. Gebruik de meegeleverde schroevendraaier 
om de propellers te installeren of verwijderen.

1.

Volgorde om arm op te vouwen

Wanneer u hem wilt opbergen, vouwt u de voorste armen (in de buurt 
van de camera) als eerste.

2.

Lithium batterij instructies

Pak de accu aan beide kanten en trek de gehele accu eruit. Om te 
laden, sluit u de USB-kabel op een energiebron en de rode kabel 
in de accu.

3.

Vóór gebruik, de drone op een platte ondergrond plaatsen. Uw Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met [WiFi-720P- ###]2.

App instructies 

Download de Drone App op uw Smart-apparaat

Scan QR code voor uw Android (Google Play) of iOS (App Store) apparaat.

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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Onderhoudsadvies

Als het product schoongemaakt moet worden, gebruik een vochtige doek. Gebruik geen schoonmaak water, en dompel hem niet onder.

Technische Specificaties

Afmetingen 250 x 250 x 35 mm

Oplaadtijd 70 minuten

Functie Vooruit/achteruit, omhoog/omlaag, links/rechts zijwaarts vlucht, zweven, 3D flip, headless mode, 
hoge/lage-snelheid, één-knops landing. FPV beeld transmissie, foto en video-opname, hoogte test

Ingebouwde-Camera Ja

Kleur Zwart, turquoise 

Gyroscoop 6 Axes

Video 480p

Gewicht 85 g

Hoofd materiaal

Controller

ABS & Hardware

Mobiele Wi-Fi controle 

Camera 2MP

De levensduur van de accu 6-8 minuten 

Motor Type Kernloze Motor 

Aantal camera’s inbegrepen 1

Ondersteunde besturingssystemen Android 4.2 en iOS 7 hierboven

Let op: De linker joystick moet zorgvuldig worden gebruikt om langzaam te stijgen. U kunt de “fine-tuning”-functie gebruiken om uw 
drone te kalibreren als dat nodig is.

Als de drone naar rechts draait uit zichzelf wanneer hij zweeft, 
pas dan de fine-tuning aan naar rechts tot het weer normaal is.

Als de drone naar links vliegt uit zichzelf, pas dan de fine-tuning 
aan naar rechts totdat het normaal is.

Als de drone naar voren vliegt uit zichzelf, pas dan de fine-
tuning aan naar voren totdat het normaal is.

Als de drone tegen de klik in draait uit zichzelf wanneer hij zweeft, 
pas dan de fine-tuning aan naar links tot het normaal is.

Als de drone naar rechts draait uit zichzelf wanneer hij zweeft, pas 
dan de fine-tuning aan naar links tot het weer normaal is.

Als de drone naar achteren vliegt uit zichzelf, pas dan de fine-tuning 
aan naar achteren totdat hij normaal is.

Aanbevolen Vlieg Situaties

Binnen vliegen: Kies een ruime plaats zonder belemmeringen, huisdieren, mensen of voorwerpen die kunnen worden geraakt.
Buiten vliegen: Kies een warme, heldere, windstille dag.

Vlieg niet bij extreme temperaturen. Vliegen bij extreme temperaturen kan invloed hebben op de prestaties en beschadiging aan 
het product. 
Vlieg niet op winderige dagen. De prestaties en de controle van de drone zal worden beïnvloed door sterke wind. Vliegen wanneer 
het waait kan zorgen voor schade aan de drone of kan hem zelfs kapot maken, en het kan er voor zorgen dat de drone wegwaait.

Vlieg fundamentelen 

Wij raden aan om te vliegen in een vierkant, in een kruisvormig patroon of in een cirkelpatroon nadat 
je het opstijgen landen en draaien beheerst.

Vlieghoogte vaststellen

Als je de linker joystick loslaat na het behalen van de gewenste hoogte, zal de drone automatisch 
op deze hoogte blijven zweven.

Let op: Wanneer uw drone binnen 30 cm van de grond is, wordt er een luchtstroom gecreëerd bij de propellers waardoor hij onstabiel 
wordt. Door hoger te vliegen voorkom je deze problemen.

Gebruik de noodstop als je de controle over de drone verliest of er onveilige situaties voordoen.

a.

1.

2.

3.

b.
i.

ii.

Houd de drone in hoogtemodus 
Stel de drone zodat hij naar voren kijkt 
Klik op de camera knop of video knop om foto’s/videos te 
maken. Klik nogmaals op de video knop om te stoppen met 
opnemen.

Neem Foto’s/Videos: 
a.
b.
c.

Camera

Uw drone gebruiken

Zwaartekracht Sensor Mode: Gebruik deze functie om uw 
drone te besturen door uw telefoon te schudden.

1. 2.

Tips voor het bedienen van uw Drone

Let op: Na een vlucht, ontkoppel de batterij van de drone om batterij schade te voorkomen.

Na het opladen, sluit u de batterij aan op de drone. Plaats de drone op een vlakke ondergrond. 

Zorg er voor dat er genoeg ruimte is om je drone veilig te vliegen. Zorg er voor dat je weet welke kant jouw drone opstijgt voor dat je gaat 
vliegen, zodat je er zeker van bent dat hij goed vliegt.

1.

2.

Let op: De camera van uw drone zit aan de “voorkant”.

Druk omhoog op de linker joystick om op te stijgen, druk naar 
beneden op de joystick om te dalen.

Druk omhoog op de rechter joystick om naar voren te vliegen, 
en druk naar beneden op de rechter joystick om naar achteren 
te vliegen.

Druk de linker joystick naar links en rechts om de richting van de 
drone te draaien.

Druk naar links en recht op de rechter joystick om te strafen van 
links naar rechts (de drone zal naar links of rechts bewegen zonder 
te draaien).

Opstijgen

Dalen

Draai 
Rechts

Draai 
Links

Vlieg RechtsVlieg Links

Voorwaarts

Achterwaarts


