SELFIE DRONE HANDLEIDING
SELFIE DRONE X60

Het opladen van de accu:
U dient de accu te ontkoppelen van de selfie-drone, en deze te koppelen aan de bijgeleverde USB
kabel. Vervolgens plugt u de usb kabel in de Laptop/PC om de accu op te laden (dit duurt circa 90
minuten voor een volle accu). Belangrijk is om de accu niet een hele dag achtereenvolgend aan de
PC of laptop te houden.
Het verbinden met de Wifi:
met IPhone: Ga naar de apple store en download de app Exploration UFO
met Android telefoon:Ga naar de Play Store en download Exploration UFO
1: Zet de selfiedrone aan
2: Ga op uw Smartphone naar ''Instellingen''
3: selecteer WIFI
4: Zoek in de wifi lijst WIFI UFO en klik op verbinden.
De selfie drone is verbonden met WIFI

Het gebruiken van de Exploration UFO app.
1: Open de Exploration UFO app op uw telefoon
2: Druk op START, daarna Kunt u bovenin op ''OFF'' drukken en de drone stopt met knipperen. Druk
vervolgens links onderin op ''Start the"'(De rotoren gaan draaien)
4: De linker joystick is 1: voor het omhoog en omlaag vliegen van de drone.
2: Voor het Links en rechts draaien van de drone
5: De rechter joystick is 1: voor het voor en achteruit vliegen met de drone
2: voor het naar links en rechts vliegen met de drone

Het kalibreren van de drone;
Rechts onderin ziet u twee balken met blauwe streepjes. deze kunt u doormiddel van de pijltjes
veranderen. Wanneer u de drone laat opstijgen dient deze stil te hangen in de lucht.
Voorbeeld:
De drone vliegt automatisch langzaam naar links, dan verplaatst u het blauwe balkje van de
horizontale balk naar rechts om zo te drone als het ware te balanceren. vliegt de drone langzaam
naar voren, dient u het kleine blauwe streepje in de verticale balk naar achter te zetten. Pas dit aan
tot de drone stil hangt in de lucht. (dit kan even tijd kosten).

Opnames maken:
Met de knop links boven (het fototoestel icoontje) maakt u een foto
Met de knop daarnaast maakt u een filmpje.
De knop naast de 2 tandwieltjes zorg ervoor dat u de drone kunt besturen door het draaien van uw
telefoon.
De knop met het kompas zorgt ervoor dat de drone makkelijker bestuurbaar wordt.

Met de knop ''Emergency stop'' schakelt u het apparaat direct uit, de drone stopt met vliegen.
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