
Drone de Bolso Dobrável HD

1. Tampa Superior
2. Hélice 
3. Luz LED

4. Câmara 
5. Interruptor 
6. Bateria

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

ATENÇÃO: EVITE VOAR COM O DRONE EM ZONAS COM MUITAS PESSOAS.

AVISO: NÃO É ADEQUADO PARA CRIANÇAS. AS HÉLICES PODEM CAUSAR LESÕES.

Instruções Importantes Antes do Uso

Só utilize o dispositivo para o uso a que se destina. 

Só voe com o drone em zonas sem obstáculos e sem muitas pessoas. 

Leia as regras e regulamentos relativas ao voo de drones na sua zona.

Assegure-se de que todas as hélices estão bem seguras.

1.

2.

3.

4.

Clique no ícone “  ” para ativar o comando de mantimento de altitude.5.

1. Menu Principal 
2. Tirar Fotos 
3. Filmar Vídeos 
4. Ver Fotos/Vídeos
5. Velocidade
6. Mantimento de Altura 
7. Sensor de Gravidade
8. Mostrar/Ocultar Comandos 
9. Mais Definições

10. Loopings e Acrobacias 
11. Descolagem Num Clique 
12. Joystick Esquerdo (Altura/Viragem) 
13. Ajuste Fino de Rotação à Esquerda/Direita
14. Controlo de Voz
15. Paragem de Emergência 
16. Chave de Desbloqueio 
17. Ajuste Fino de Voo Lateral à Esquerda/Direita
18. Joystick Direito (Rasante) 

19. Aterragem de Um Só Clique (Deve Ser no Chão)
20. Ajuste Fino Para a Frente/Atrás 
21. Inversão da Visão da Câmara Vertical
22. Acionar 3D 
23. Modo Headless 
24. Calibração Num Clique 
25. Traçar rota

Abra a app, entre no interface principal, e depois clique em “play” para entrar na app principal.3.

Clique “  ” pra ativar os comandos de controlo.4.

Preparativos Antes do Voo

Instalação da Hélice 

As hélices devem ser instaladas juntamente com a sua perna 
correspondente. Por favor, veja o diagrama à direita para ver 
mais detalhes. A instalação incorreta das hélices pode afetar o 
desempenho do drone. Para colocar e tirar as hélices, utilize a chave 
de fendas incluída.

1.

Ordem de dobragem dos braços

Ao guardá-lo, dobre primeiro os braços dianteiros (perto da câmara).

2.

Instruções da bateria de lítio

Pegue na bateria por ambos os lados e retire-a completamente. 
Para carregar, ligue o cabo USB a uma tomada e o cabo vermelho 
à bateria.

3.

Antes de usar, coloque o drone numa superfície plana. Ligue o seu WiFi e conecte a [WiFi-720P-###].2.

Instruções da App 

Descarregue App do Drone no Seu Dispositivo Inteligente

Utilize o Código QR no seu Android (Google Play) ou 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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Informações de Manutenção

Se o drone necessitar de ser limpo, faça-o com um pano húmido. Não tente limpá-lo com produtos de limpeza líquidos ou submergi-lo 
na água.

Especificações Técnicas

Dimensões 250 x 250 x 35 mm

Tempo de Carregamento 70 minutos

Função Para a frente/para atrás, para cima/baixo, voo lateral para a esquerda/direita, pairar, looping, modo headless, velocidade alta/
baixa, aterragem com um só clique. Transmissão de imagens FPV, tiragem de fotografias e gravação de vídeos, teste de altitude

Câmara Integrada Sim

Cor Preto, Turquesa 

Giroscópio 6 Eixos

Vídeo 480p

Peso 85 g

Material Principal

Controlador

ABS e Hardware

Controlo do WiFi Móvel 

Câmara 2MP

Duração da Bateria 6-8 minutos 

Tipo de Motor Motor Sem Núcleo 

Número de Câmaras Incluídas 1

Sistemas Operativos Compatíveis Android 4.2 e iOS acima de 7

Atenção: O joystick esquerdo deve ser usado cuidadosamente para que suba lentamente. Pode utilizar a função de ajuste fino para 
calibrar o drone conforme seja necessário.

Se o drone girar no sentido horário por si próprio enquanto 
paira, utilize o ajuste fino para a direita até ele voltar ao normal.

Se o drone desliza para a esquerda ao voar, efetue o ajuste fino 
para a direita até que ele volte ao normal.

Se o drone desliza para a frente ao voar, efetue o ajuste fino 
para a frente até que ele volte ao normal.

Se o drone girar no sentido anti-horário por si próprio enquanto 
paira, utilize o ajuste fino para a esquerda até ele voltar ao normal.

Se o drone desliza para a direita ao voar, efetue o ajuste fino para a 
esquerda até que ele volte ao normal.

Se o drone desliza para atrás ao voar, efetue o ajuste fino para atrás 
até que ele volte ao normal.

Condições de Voo Recomendadas 

Voo Interior: Escolha um lugar amplo, sem barreiras, animais, pessoas ou itens que possam ser danificados.
Voo Exterior: Escolha um dia quente, de céu limpo, sem vento .

Não voe com temperaturas extremas. Voar quando há temperaturas extremas pode afetar o desempenho e danificar o produto.
Não voe em dias ventosos. O desempenho e o controlo do drone serão afetados pelos ventos fortes. Voar em condições 
ventosas pode danificar ou destruir o drone e, pode fazer com que o mesmo seja arrastado para longe pelo vento.

Fundamentos do voo

Recomendamos que voe num quadrado, tentando seguir um padrão de cruz, ou ir em círculos após 
dominar a descolagem, a aterragem e a rotação básica.

Mantimento da Altura

Quando solta o joystick esquerdo após atingir a altura desejada, o drone ficará a pairar nessa altura.

Atenção: Quando o seu drone estiver a menos de 30 cm do chão, o redemoinho gerado pelas hélices causará instabilidade. Voar 
mais alto solucionará este problema.

Utilize a Paragem de Emergência se o drone estiver a voar em condições incontroláveis ou não seguras.

a.

1.

2.

3.

b.
i.
ii.

Mantenha o drone no Modo Altitude 
Posicione o drone virado para a frente 
Clique no botão da câmara ou do vídeo para captar fotos 
ou vídeos. Clique novamente no botão para parar de gravar.

Tirar Fotos/ Filmar Vídeos: 
a.
b.
c.

Câmara

Manejando o Seu Drone

Modo Sensor de Gravidade: Utilize esta função para controlar 
o seu drone ao mexer o seu telemóvel.

1. 2.

Dicas para Manejar o Seu Drone

Atenção: Após o voo, por favor, desconecte a bateria do drone para evitar danos na mesma.

Após carregar, coloque a bateria no drone. Coloque o drone numa superfície plana. 

Certifique-se de que há espaço suficiente para o seu drone voar de forma segura. Certifique-se de que sabe qual é a direção em que 
o seu drone está colocado antes da descolagem para garantir um voo mais fácil.

1.

2.

Atenção: A câmara do seu drone está na parte “frontal”.

Puxe o joystick da esquerda para subir, e pressione para 
descer.

Puxe o joystick da direita para voar para a frente, e pressione 
para voar para atrás.

Mova o joystick esquerdo para a esquerda e para a direita para 
mudar a direção em que o drone está a voar.

Mova o joystick direito para a esquerda e para a direita para 
direcionar o drone para cada um dos lados (isto irá mover 
diretamente para a esquerda ou para a direita, sem nenhuma 
rotação).

Subida

Descida

Virar à 
Direita

Virar à 
Esquerda

Voo à 
Direita

Voo à 
Esquerda

Frente

Atrás


