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Batteriinstallation och laddning
Styrenhet

English Svenska
Battery Cover Batteriluckan
2 x “AA” batteries 2 x “AA” batterier
Installera batterier: Öppna locket på batteriluckan, infoga 4 x 1.5V AA-batterier enligt angiven 
polaritet (batterier medföljer inte).
Batteriinstallation ska ske under uppsikt av en vuxen person!
Blanda inte gamla och nya batterier.
Blanda inte olika typer av batterier.

Laddar
Ta bort batteriet från drönaren och anslut sedan ena sidan av USB-kabeln med batteriet och 
den andra sidan till en USB-port på datorn eller till en laddare för den smarta telefonen 
(medföljer inte).

Drönare
Byte av skadade blad:
Din uppsättning kommer med 4 reservrotorer, två typer A (A1=A2) och två typer B (B1=B2). 
Du kommer att se bokstäverna "A" och "B" på huven. Montera sedan rotorn på motorn i 
enlighet med detta



Sidan 4

Fjärrkontroll
English Svenska
Photo/Video (For camera version only) Foto/Video (Endast för kameraversion)
Headless/Return Huvudlös/Återvända
Headless: short press Huvudlös: kort tryckning
Return: long press Återvända: långt tryck
Left Joystick/Throttle Vänster joystick/gasspjäll
Ascend/Descend/Turn left/Turn right Stigning/Nedstigning/Sväng vänster/Sväng 

höger
Speed Hastighet:
Low speed: Di Låg hastighet: Di
Mid speed: DiDi Medelhastighet: DiDi
High speed: DiDiDi Hög hastighet: DiDiDi
Turn left trim Vänster trimning vid sväng
Turn right trim Höger trimning vid sväng
Power indicator Strömindikator
Forward trim Framåt trimning
Backward trim Bakåt trimning
Right Joystick/Rudder Höger styrspak/roder
Forward/Backward/Leftward/Rightward Framåt/bakåt /åt vänster/åt höger
Flip (short press) Rulla (kort tryck)
Leftward trim Åt vänster trimning
Rightward trim Åt höger trimning
Function indicator Funktionsindikator



Steg för standarddrift

English Svenska
1. Turn on the controller (Keep the left joystick 
at bottom point)

1. Slå på kontrollenheten (Håll vänster 
styrspak vid bottenpunkten)

2. Turn on the drone (Connect the battery 
plug to drone first)

2. Slå på drönaren (Anslut batterikontakten till 
drönaren först)

3. Place the drone on a flat surface 3. Placera drönaren på en plan yta
4. 2 seconds later, beep will sound: drone has 
connected with controller automatically (LED 
lights on the drone stops flashing)

4. 2 sekunder senare hörs ljudsignalen: 
drönaren har anslutits till styrenheten 
automatiskt (LED-lamporna på drönaren 
slutar blinka)

5. To ascend the drone, push up the Throttle 
(please push up the throttle very slowly, to 
avoid the drone rising too fast)

5. För att få drönaren att stiga, tryck upp 
gasreglaget (tryck upp gasreglaget väldigt 
långsamt för att undvika att drönaren stiger 
för fort)

6. To descend the drone, pull down the 
Throttle (please pull down the throttle very 
slowly, to avoid the drone falling too fast or 
crash). For Emergency, please pull down the 
throttle quickly to the bottom point

6. För nedstigning av drönaren, dra ned 
gasreglaget (dra ner gasreglaget mycket 
långsamt för att undvika att drönaren faller allt 
för snabbt eller kraschar). För nödsituationer, 
dra ner gasreglaget snabbt till bottenpunkten
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Återställa kalibrering (Mycket viktigt!)
Innan den först flygturen, dra Gasreglaget längst ner till vänster och Rodret till nedre högra 
hörnet samtidigt i 2-3 sekunder. Lamporna på drönaren blinkar snabbt, släpp sedan 
Gasreglaget och Rodret. När lamporna slutar blinka och är solida, fullbordas återställning av 
gyroskopet.

Huvudlöst läge
Starta/Avsluta huvudlöst läge
Tryck på knappen på kontrollenheten (som på bilden) och pipljud hörs och lamporna på 
drönaren blinkar. Då kommer du in i huvudlöst läge. 
Tryck på den igen för att sluta, pipljudet upphör och lamporna lyser.
I det ögonblick när du börjar i huvudlöst läge, kommer den riktning som drönaren är på väg 
mot att fixeras som huvudet på drönaren. Oavsett hur du roterar drönaren, ändras främre 
riktning inte. 

English Svenska
Front Framsida
Back Tillbaka
Left Vänster
Right Höger

En knapp för bakåtgående
Håll knappen intryckt (lång tryckning). Du aktiverar en Engångsknappen för återgång och 
drönaren kommer nu att försöka flyga tillbaka till utgångspunkten. Om du vill inaktivera detta 
läge, ska du trycka på höger joystick (Roder) i valfri riktning.
OBS: Drönaren kommer inte att landa automatiskt. Du behöver fortfarande kontrollera 
drönarens höjd, när du använder en knapptryckning för bakåtgående flygläge.
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Vändningar och rullningar
Nu har du fått grundläggande flygkunskaper och är redo att lära dig färdigheterna i att vända 
och rulla.
För att du ska kunna utföra en vändning eller rullning, se till att drönaren är minst 3 meter 
från marken. Tryck på knappen Flip Tryck sedan snabbt på rodret i valfri riktning för att få 
drönaren att utföra en vändning eller rullning. När manövreringen är slutförd, stabiliserar du 
drönaren.

Primära tillbehör

English Svenska
Remote controller Fjärrkontroll
Propellers Propellrar
Propeller guards Propellerns skydd
USB Charge cable USB laddningskabel
Battery Batteri



MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen 
som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och 
batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk  och  elektronisk  utrustning  och  batterier  är  märkta  med  en  symbol  i  form  av  en  överstruken 
soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och batterier inte bör 
slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändamålet avsedd facilitet. 
På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla  kommuner  har  etablerat  uppsamlingsställen  där  elektrisk  och  elektronisk  utrustning  och  batterier 
antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information 
finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Importör:
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

http://www.facebook.com/denverelectronics

