
Vejledning i betjening af mini quadrocopter
Wltoys Q343

Denne korte vejledning er frit oversat fra den
medfølgende engelske manual.

Start med at installere app’en WL-FPV på din smartphone. Hentes i App-store eller Google Play eller
scan QR-koden i manualen.
Tænd for Q343 og gå i Indstillinger på telefonen og skab WiFi-forbindelse til WL-e8….. (eller WiFi UFO-
e8 el.lign).  Gå herefter ind i app’en og tryk på Play.

1: luk app’en 2: tag foto 3: start video og stop video
4: åbn billedmappen og se fotos og videoer. De kan overføres til telefonens fotomappe.
5: hastighedsregulering 30-60-100% (startværdi 30%)
6: Start/Stop motorer
7: Lad telefonen styre bevægelsene
8: ON/OFF
9: Vend billede på hovedet
10: 3D-switch til 3D-FPV, ellers vises det i 2D
11: Analoge styreknapper (venstre er gas og venstre/højre – højre er frem/tilbage og sidelæns)
12: finjustering af frem/tilbage 13: - af venstre/højre-drejning 14: - af sidelænsflyvning
15: kalibrering af gyroskop.

Nu kommer ovenstående billede frem. Hvis du vil lade telefonens bevægelser dronen (hvilket
anbefales) skal du trykke på knap 7. Hold så telefonen fuldstændig vandret inden du giver gas.

Tryk på knap 8 Off for at få den på ON og derefter på knap 6 (de 2 trekanter) for at starte motorerne.
Inden du giver gas på knap 11, skal du være fortrolig med knapperne. Et tip: Hold fast i dronen så den
ikke flyver fra dig, indtil du er fortrolig med knapperne.

Nu kan der gives gas på venstre analog-knap 11 og den flyver så op og bliver stående i den højde
(barometer-styret). (du skal vente med at slippe gas-knappen til den har den ønskede højde).
Når knappen trækkes ind mod dig selv, aftager hovedrotorernes omdrejningshastighed og den mister
højde.

Stop motorer øjeblikkeligt kan ske på knap 6.

Hvis Q343 begynder at blinke, er det tegn på at der ikke er mere strøm på. Påbegynd da landing.

Opladning tager ca. 50 min. Der kommer lys i kablet når den er ladet op.

Kalibrering, om nødvendigt: Efter landing og når motorerne står stille, så tryk på knap 15. Nu blinker
den og efter få sekunder er kalibrering overstået og den vil være nulstillet.
God fornøjelse! www.rc-helikoptere.dk


