
Vejledning i betjening af
Quadcopter Syma X8G Quadcopter

4-kanals med 2.4 ghz fjernbetjening og 360o eversion.

Der medfølger lader, komplet ekstra sæt rotorblade, 4gb micro-sd-kort og adapter samt engelsk manual.

Til lykke med din nye
Quadcopter. Der er batterier i
fjernbetjeningen og den er testet
inden levering, så du kan straks
få glæde af den, men
LÆS VENLIGST DETTE
FØRST:

1. Propeller skal påmonteres. Propellåsen afmonteres ved at dreje den til venstre (mod uret) (samtidig med
at der trækkes lidt opad) og så splitten kan tages ud. Sæt propellerne (de er mærket med A og B) på og sæt
så propellåsen og splitten på og drej den til højre (med uret) så den låser.

2. Beskyttelsesvinger skal påmonteres. Fjern det lille beskyttelsesskjold, sæt rammen ind og skru fast.
Ben skal ligeledes skrues fast.

3. Tænd for Quadcopteren og mens den blinker, da sæt den på en plan overflade. Tænd derefter for
fjernbetjeningen og kør venstre joystick-knap helt frem (bip) og helt tilbage (bip). Så er den klar til at
lette.

4. Kør venstre joystick-knap langsomt fremad. Nu skal rotorerne begynde at køre rundt. Når alle 4
rotorer kører, så giv langsomt mere og mere fart, og den begynder nu at lette. Hvis den vælter til den
ene side eller alle 4 motorer ikke kører lige stærkt, så start forfra.

5. Når venstre knap trækkes tilbage aftager hovedrotorernes omdrejningshastighed og den mister højde.
Du skal altid sørge for at kontrollere nedstigningen, da du risikerer at den styrter, hvis du slipper
”gassen” for hurtigt. Øv dig derfor i at tage gassen af stille og roligt.

6. Frem og tilbage sker med højre knap op eller ned. Sidelæns-flyvning sker ved at trække højre knap
sidelæns. Venstre-højre drejning sker ved at trække venstre knap til henh. venstre/højre.

7. Høj hastighed aktiveres på knappen øverst til venstre (knap B). Når fjernbetjeningen tændes, står den
på lav hastighed.

8. Kameraet aktiveres på knap D. Tryk fremad (opad) og det tager foto. Tryk bagud (nedad) og video
startes. Tryk igen nedad for at stoppe video.

9. 3D-Loop: Det kræver plads, så flyv mindst 3 m op. Tryk på 3D-knappen (øverste til højre = knap C) og
hold den inde mens du aktiverer højre joystick-knap (fremad eller til siden). Så looper den.



10.Headless funktion aktiveres ved at holde knap A inde i 2 sekunder indtil der lyder 3 beep.
Uanset hvordan den nu er drejet, vil den altid vende tilbage når du trækker højre joystick-knap tilbage.
(måske skal du korrigere en anelse til højre. Prøv dig frem med lav fart mens den står på jorden – eller bedre: et glat gulv)

Opladning. Tag batteriet ud og oplad batteriet gennem den medfølgende strømforsyning. Den grønne
pære lyser så længe der lades. Ladetid er 2-3 timer.

God fornøjelse!
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