
HD hopfällbar Pocketdrönare

1. Över lucka
2. Blad 
3. LED-lampor 

4. Kamera 
5. Strömbrytare 
6. Batteri

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

VARNING: FLYG INTE DRÖNAREN I TRÅNGA UTRYMMEN.

VARNING: OLÄMPLIG FÖR BARN. SNURRANDE BLAD KAN ORSAKA SKADOR.

Viktig Information före användning

Använd endast enheten för avsedda ändamål. 

Flyg enbart drönaren i områden utan låga hinder och folksamlingar. 

Granska gällande regler och förordningar innan du flyger drönaren.

Se till att alla propellrar sitter fast.

1.

2.

3.

4.

Klicka på  för att aktivera önskad höjd.5.

1. Huvudmenyn 
2. Ta foto 
3. Spela in Video 
4. Visa foton/filmer
5. Hastighet
6. Hovringshöjd 
7. Gravitationssensor
8. Visa/Dölj kontroller 
9. Fler inställningar

10. 3D Flips och Rolls 
11. Takeoff med en knapp 
12. Vänster Joystick (Höjd/Vändning) 
13. Finjustering av rotation Vänster/Höger 
14. Röststyrning 
15. Nödstopp 
16. En knapp för upplåsning 
17. Finjustering för flygning åt sidorna Vänster/Höger
18. Höger Joystick (Strafing) 

19. En knapp för landning (Måste vara på Marken) 
20. Framåt/bakåt finjustering 
21. Vänd Kameravyn vertikalt
22. Toggle 3D
23. Headless Mode
24. One-Key Calibration
25. Draw route

Öppna appen och gå in i huvudmenyn. Klicka sedan på “Play” för att gå vidare till huvud-appen.3.

Klicka på  för att aktivera kontrollerna.4.

Förberedelser före flygning

Propellerinstallation 

Propellrarna ska installeras genom att de paras ihop med korrekt 
ben. Använd diagrammet till höger för korrekta uppgifter. Felaktig 
installation av propellrarna kan påverka drönarens prestanda. 
Använd den medföljande skruvmejseln för att installera och 
avinstallera propellrarna.

1.

Vik armarna i följande ordning

Vid transport och förvaring ska de främre armarna (närmast 
kameran) vikas in först.

2.

Instruktioner för litiumjonbatteri

Greppa batteriet i båda sidorna och dra ut hela batterikassetten. För 
att ladda, anslut USB-kabeln till en strömkälla och anslut sedan den 
röda kabeln till batteriet.

3.

Placera drönaren på slät mark före start. Slå på din Wi-Fi och anslut till [WiFi-720p-###].2.

App-instruktioner 

Ladda ner Drönar-appen på din Smartphone eller Surfplatta

Skanna QR-koden för din Android- (Google Play) eller iOS- (App Store) enhet.

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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Hantering

Om enheten behöver rengöras torka den med en fuktig trasa. Försök inte rengöra drönaren med flytande rengöringsmedel eller genom 
att sänka ned den i vatten.

Tekniska specifikationer

Dimensioner 250 x 250 x 35 mm

Laddtid 70 minuter

Funktion Framåt/bakåt, Upp/ner, vänster/höger, hovring, 3D flip, huvudlöst läge, hög-låg hastighet, landning med en knapp. 
Bildöverföring i Förstaperson, fotografering och videoinspelning, höjdtest

Inbyggd kamera Ja

Färg Svart, Turkos 

Gyroskop 6 Axlar

Video 480p

Vikt 85 g

Huvudmaterial

Kontroll

ABS & Hårdvara

Mobil Wi-Fi-kontroll 

Kamera 2MP

Batteritid 6 - 8 minuter 

Motortyp Kärnlös motor 

Antal medföljande kameror 1

Stödda operativsystem Android 4.2 och iOS 7 eller högre

Varning: Vänster joystick ska bara användas för långsam stigning. Du kan använda finjusteringen för att kalibrera din drönare om du 
tycker det är nödvändigt.

Om drönaren roterar medurs av sig själv medan du hovrar, 
justera finjusteringen till höger tills den återgår till det normala.

Om drönaren driver till vänster medan den flyger, justera 
finjusteringen åt höger tills den återgår till det normala.

Om drönaren driver framåt medan den flyger, justera 
finjusteringen framåt tills den återgår till det normala.

Om drönaren roterar moturs medan du hovrar, justera finjusteringen 
till vänster tills dess att den återgår till det normala.

Om drönaren driver till höger medan du flyger, justera finjusteringen 
till vänster tills den återgår till det normala.

Om drönaren driver bakåt när den flyger, justera finjusteringen 
bakåt tills den återgår till det normala.

Rekommenderade flygförhållanden

Flygning inomhus: Välj ett stort utrymme utan hinder, husdjur, människor eller objekt som kan skadas.
Flygning utomhus: Välj en varm, klar och vindstilla dag.

Flyg inte i extrema temperaturer. Flygning i extrema temperaturer kan påverka prestanda och skada produkten.
Flyg inte under blåsiga dagar. Drönarens prestanda och kontroll kan påverkas av de starka vindarna. Flygning i allt för blåsiga 
förhållanden kan skada eller förstöra drönaren, och kan även få drönaren att flyga utom räckhåll.

Grundläggande flygning 

Vi rekommenderar att du flyger i en fyrkant, försöker flyga i kryssformade mönster eller i cirklar efter 
det att du lärt dig hantera starter, landningar och grundläggande rotation.

Hovringshöjd

När du släpper vänster joystick efter att du uppnått önskad höjd kommer drönaren fortsätta hovra på 
samma höjd som när joysticken släpptes.

Varning: När din drönare har en fot från marken kommer luftströmmen från propellrarna göra drönaren instabil. Flygning på högre höjd 
kommer minska problemet.

Använd Nödstoppen om drönaren flyger okontrollerbart eller i osäkra förhållanden.

a.

1.

2.

3.

b.
i.
ii.

Ställ drönaren i hovringsläge.
Vänd drönaren framåt.
Klicka på kameraknappen eller videoknappen för att ta 
bilder/spela in video. Klicka på videoknappen igen för att 
avsluta inspelning.

Ta bilder/videoklipp: 
a.
b.
c.

Kamera

Hantera din Drönare

Gravitationssensor-läge: Använd denna funktion för att 
kontroller drönaren genom att skaka din telefon.

1. 2.

Tips för hantering av din drönare

Varning: Koppla alltid bort batteriet från drönaren efter flygning för att undvika batteriskador.

Anslut batteriet till drönaren efter laddning. Placera drönaren på en plan yta. 

Se till att det finns tillräckligt utrymme för att flyga din drönare. Kontroller alltid åt vilket håll drönaren är riktad inför start för en enklare 
flygning.

1.

2.

Observera: Kameran på din drönare är “fram”.

Tryck uppåt med vänstra joysticken för att lyfta, och tryck ner 
joysticken för att landa.

Tryck höger joystick framåt för att flyga framåt och tryck bakåt 
för att flyga bakåt.

Tryck vänster joystick åt vänster eller höger för att rotera drönaren 
på stället.

Tryck åt vänster och höger med höger joystick för att låta drönaren 
glida åt vänster eller höger (den kommer glida åt vänster eller höger 
utan att rotera).
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