
HD sammenleggbar drone

1. Toppdeksel
2. Vinge 
3. LED-lys 

4. Kamera 
5. Strømbryter 
6. Batteri

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

ADVARSEL: UNNGÅ Å FLY DRONE I BEFOLKEDE OMRÅDER.

ADVARSEL: PASSER IKKE FOR BARN. FLYVENDE VINGER KAN FORÅRSAKE SKADE.

Viktige instruksjoner før bruk

Bruk enheten kun som tiltenkt. 

Fly dronen i områder uten lave hinder eller folkemengder. 

Gå gjennom regler og forordninger før du flyr dronen der du bor.

Sørg for at alle propeller sitter fast.

1.

2.

3.

4.

Klikk på ikonet  for å aktivere fast høyde.5.

1. Hovedmeny 
2. Ta bilde 
3. Ta opp video 
4. Vis bilder/videoer
5. Hastighet
6. Fast høyde 
7. Gravitasjonssensor 

8. Vis/skjul kontroller 
9. Flere innstillinger 

10. 3D-vendinger og ruller 
11. Enknapps letting 
12. Venstre joystick (høyde/vending) 
13. Finjustering av venstre/høyre-rotasjon 
14. Stemmekontroll 

15. Nødstopp 
16. En knapp for opplåsning 
17. Finjustering for sideflyvning til venstre/høyre
18. Høyre joystick (sidebevegelse) 
19. Énknappslanding (må være på bakken) 
20. Finjustering av frem/tilbake 
21. Vend kameravisning vertikalt 

22. Slå på 3D 
23. Hodeløs modus 
24. Énknapps kalibrering 
25. Tegn rute

Åpne appen og gå til hovedgrensesnittet. Her klikker du på “play” for å gå videre til hovedappen.3.

Klikk på  for å aktivere kontrollene.4.

Forberedelser før flyvning

Montering av propeller

Propeller monteres ved å pare de sammen med riktig ben. Se 
diagrammet til høyre for detaljer. Feilaktig installasjon av propellene 
kan påvirke dronens ytelse. Bruk den medfølgende skrutrekkeren for 
å installere og avinstallere propellene.

1.

Rekkefølge for bretting av armer

Ved lagring brettes forarmene (nær kameraet) inn først.

2.

Instruksjoner for litium-batteri

Ta tak i batteriet fra begge sider og trekk ut hele batteripakken. For å 
lade kobler du USB-kabelen til en strømkilde, mens den røde kabelen 
kobles til batteriet.

3.

Før bruk plasseres dronen på et flatt område. Slå på WiFi og koble til [WiFi-720P-###].2.

App-instruksjoner 

Last ned droneappen til din smarttelefon

Skann QR-koden for Android (Google Play) eller iOS (App Store).

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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Vedlikeholdsinformasjon

Hvis enheten må rengjøres, kan den tørkes med en fuktig klut. Ikke rengjør enheten med flytende rengjøringsmidler eller senk den ned 
i vann.

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner 250 x 250 x 35 mm

Ladetid 70 minutter

Funksjon Frem/tilbake, opp/ned, venstre/høyre, hovring, 3D-dreining, hodeløst modus, høy/lav hastighet, énknappslanding. 
Bildeoverføring i førsteperson, bildetaking og videoopptak, høydetest

Innebygget kamera Ja

Farge Sort, turkis 

Gyroskop 6 akser

Video 480p

Vekt 85 g

Hovedmateriale

Kontroller

ABS og maskinvare

Mobil WiFi-kontroll 

Kamera 2MP

Batterilevetid 6-8 minutter 

Motortype Kjerneløs motor 

Antall kameraer inkludert 1

Støttede operativsystemer Android 4.2 og iOS 7 eller nyere

Advarsel: Venstre joystick bør brukes med forsiktighet for langsom stigning. Du kan bruke finjusteringsfunksjonen for å kalibrere dronen 
ved behov.

Hvis dronen roterer med klokken mens den hovrer, kan du bruke 
fininnstillingen til høyre helt til den vender tilbake til normalen.

Hvis dronen driver til venstre mens du flyr, kan du bruke 
fininnstillingen til høyre helt til den vender tilbake til normalen.

Hvis dronen driver fremover mens du flyr, kan du bruke 
fininnstillingen fremover helt til den vender tilbake til normalen.

Hvis dronen roterer mot klokken mens den hovrer, kan du bruke 
fininnstillingen til venstre helt til den vender tilbake til normalen.

Hvis dronen driver til høyre mens du flyr, kan du bruke fininnstillingen 
til venstre helt til den vender tilbake til normalen.

Hvis dronen driver bakover mens du flyr, kan du bruke fininnstillingen 
bakover helt til den vender tilbake til normalen.

Anbefalte flyforhold 

Innendørsflyvning: Velg et stort rom uten hindre, husdyr, mennesker eller objekter som kan skades.
Utendørsflyvning: Velg en varm, klar og vindstille dag.

Ikke fly i ekstreme temperaturer. Flyvning i ekstreme temperaturer kan påvirke ytelsen og skade produktet. 
Ikke fly på vindfulle dager. Dronens ytelse og kontroll påvirkes av sterke vinder. Flyvning i vind kan skade eller ødelegge dronen, 
og kan forårsake at dronen flyr av sted.

Grunnleggende flyvning 

Vi anbefaler at du flyr i en firkant og forsøke å fly i et kryssformet mønster eller i sirkler etter at du har 
lært deg letting, landing og grunnleggende rotasjon.

Fast høyde

Når du slipper den venstre joysticken etter å ha nådd ønsket høyde, hovrer dronen på samme høyde 
som når joysticken ble utløst.

Advarsel: Når dronen din er 30 cm over bakken, vil luftstrømmen fra propellene gjøre dronen ustabil. Fly høyere for å redusere dette 
problemet.

Bruk nødstoppen hvis dronen flyr i ukontrollerbare eller usikre forhold.

a.

1.

2.

3.

b.
i.
ii.

Hold dronen i hovrefunksjon.
Plasser dronen fremover.
Klikk på kamera- eller videoknappen for å ta bilde/video. 
Klikk på videoknappen igjen for å stanse opptaket.

Ta bilder/videoer: 
a.
b.
c.

Kamera

Operasjon av din drone

Gravitasjonssensor-modus: Bruk denne funksjonen for å 
kontrollere dronen din ved å riste telefonen.

1. 2.

Tips for drift av dronen din

Obs: Etter flyvningen bør du koble batteriet fra dronen for å unngå batteriskader.

Etter lading kobler du batteriet til dronen. Plasser dronen på et flatt underlag. 

Sørg for at det er nok plass til at du kan fly dronen på en trygg måte. Sørg for at du er sikker på hvilken vei dronen peker før du tar av, 
for å sikre enklere flyvning.

1.

2.

Merk: Kameraet på dronen er “fronten”.

Trykk oppover med venstre joystick for å lette, og trykk nedover 
med joysticken for å lande.

Trykk på høyre joystick for å fly fremover, og trykk ned på 
joysticken for å fly bakover.

Trykk den venstre joysticken til venstre og høyre for å rotere 
retningen dronen rettes mot.

Trykk venstre og høyre på høyre joystick for å få dronen til å glide 
til venstre og høyre (den glider til venstre eller høyre uten å rotere).

Lette

Lande

Snu til 
høyre

Snu til 
venstre

Fly til høyreFly til venstre

Fremover

Bakover


