
Vejledning i betjening af Syma X21 pocket-drone
4-kanals med 2.4 ghz fjernbetjening og 360o eversion.

Der medfølger fjernbetjening, USB-kabel, ekstra rotorblade, skruetrækker samt engelsk manual.

Til lykke med din nye Quadcopter.

LÆS VENLIGST DETTE FØRST:

1. Tænd for Quadcopteren (hold knappen nede i 2 sekunder) og når den blinker, så 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.

2. Automatisk Take off og land: Tryk på knappen øverst til højre, så starter den automatisk og flyver
ca. en meter op og bliver stående i den højde. Automatisk landing foregår på samme måde ved at
trykke på samme knap.

3. Manuel Take off: 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.

4. 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.

5. 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.

6. 3D-Loop: Det kræver plads, så flyv 2-3 m op. Klik på 3D-knappen (øverste til højre) og hold den
inde mens du aktiverer højre joystick-knap. Så looper den forlæns eller sidelæns.

7. Headless-funktion slås til på højre joystick-knap. Hold knappen inde i 2 sekunder til der kommer
bip-bip-bip. Uanset hvordan den nu er drejet, vil den altid vende tilbage når du trækker højre
joystick-knap tilbage.
Det slås fra ved at trykke ned igen.

Opladning. Brug det medfølgende USB-kabel og tag strøm fra en USB-udgang (pc eller iPhone-lader).
En LED-pære i kablet lyser så længe der lades. Max. ladetid er 70 min.

(Som tilbehør kan købes USB-strømforsyning. Se under reservedele på www.rc-helikoptere.dk)



Høj hastighed fås ved at trykke højre knap kortvarigt ned. (Starter altid i lav hastighed).
Headless mode aktiveres ved at trykke højre knap ned i 2 sekunder.

God fornøjelse!

www.rc-helikoptere.dk


