
 
 
T-SERIE – Quadcopter met 2,4 GHz, FPV real-time video en beeld transmissie      Leeftijd 14+ 
 
T70C 
T70CW   
 
          
 
Om te verzekeren dat het product voldoet aan de elektromagnetische omgevingsstandaarden die door de Aerial Radio 
Station vereist zijn, let op het volgende: wanneer u het middelpunt van de landingsbaan als het middelpunt van een cirkel 
voorstelt zijn alle soorten R/C modellen VERBODEN binnen een straal van 5000 meter. 
Tijdens de periode zoals vastgesteld door het radioreglement dienen alle gerelateerde departementen en autoriteiten te 
STOPPEN met het gebruik van de zender voor dit model binnen dit gebied. 
 

HET PRODUCT UITGELICHT 
 

1. De stroomvoorziening voor deze lithiumbatterij bestaat uit een dubbele elektrische serie van 7,4V 2000 mA, een 
krachtige batterij met laag verbruik van de elektrische borstel en een lange levensduur. 

2. De tweedelige beschermende plaat is ingebouwd in de lithiumbatterij om overmatig opladen of overmatig 
ontladen te vermijden, waardoor deze veiliger is. 

3. Deze lithiumbatterij heeft een slim oplaadsysteem bestaand uit 2 oplaadlijnen, die tegelijkertijd volledig kunnen 
worden opgeladen, zelfs na vele malen opladen en ontladen.  

4. Een speciaal ontworpen ingebouwde versterkte 2,4G antenne in een handige vorm is aangebracht op de zender, 
waardoor deze vanaf een verre afstand bestuurd kan worden. 

5. Een energiebesparende, laag-verbruik printplaat is aangebracht op de zender. 
6. In dit toestel zijn een snellaad circuit en micro-usb-poort voor de universele mobiele telefoon ingebouwd. U hoeft 

de batterijen niet in te voeren of uit te halen bij het opladen, wat zorgt voor meer veiligheid en 
gebruiksvriendelijkheid. 

7. Eénknops START wordt gebruikt voor dit toestel en de zender. Het toestel heeft een functioneel ontwerp met een 
automatische uitschakeling. De stand-by tijd is ongeveer 10 minuten, daarna schakelt het toestel automatisch uit.  

 
 

Handleiding 



INLEIDING 
 
Bedankt voor uw aankoop van ons product. Om dit toestel eenvoudiger en met meer gebruiksgemak te kunnen gebruiken 
verzoeken wij u om deze handleiding voorzichtig door te lezen voor gebruik. Bewaar deze handleiding ook om in de 
toekomst te kunnen nalezen en te gebruiken bij onderhoud van het toestel. 
 
Belangrijk: 

1. Dit product is geen speelgoed maar een integraal precisietoestel waarin apparatuur, elektronische 
luchtvaartmechaniek en hoge-frequentie transmissie geïntegreerd zijn. Het vereist een correcte montage en 
debugging om ongelukken te vermijden. De gebruiker van dit product dient het product op een veilige manier te 
bedienen. In het geval van incorrecte bediening kan dit leiden tot serieuze letsels of schade aan eigendommen. 

2. Dit product is geschikt voor personen die ervaring hebben met het bedienen van een dergelijk toestel, en die niet 
jonger zijn dan 14 jaar oud.  

3. Indien er tijdens het gebruik, bedienen of onderhoud een probleem optreedt, neem dan contact op met de lokale 
verkoper of leverancier of houd contact met de verantwoordelijke stafleden van onze bedrijf.  

 
Veiligheidsmaatregelen: 
Dit vliegende R/C model kan zeer gevaarlijk zijn, let er daarom op dat u ver van groepen mensen af blijft tijdens het vliegen. 
Incorrecte installatie, schade aan de productonderdelen, onjuiste bediening van de elektronische onderdelen of een gebrek 
aan kennis van de juiste manier van gebruik kunnen leiden tot schade aan het toestel, verwondingen van personen of 
andere onverwachte ongelukken. Let a.u.b. goed op de veiligheidsmaatregelen voor bij het vliegen en informeer u over 
risicovol gedrag of omstandigheden waarin ongelukken kunnen plaatsvinden als gevolg van nalatigheid. 
 

1. Houd het toestel ver weg van barrières en menigten. 
Dit R/C toestel kan bij het vliegen een onvoorspelbare vliegsnelheid of vlieggedrag vertonen en kan daardoor een 
potentieel gevaar vormen. Houd het daarom a.u.b. ver uit de buurt van menigtes, wolkenkrabbers, hoog-voltage 
bedrading, etc. Probeer ook te vermijden om in slechte weersomstandigheden te vliegen, zoals onweer en 
bliksem, om te veiligheid van de bediener en van anderen, als ook van het toestel te verzekeren. 

2. Houd het toestel uit de buurt van vochtige omgevingen. 
De binnenkant van dit toestel bestaat uit veel elektronische en mechanische precisie-onderdelen. Zorg er daarom 
voor dat er geen vocht of water in de behuizing van het toestel komt, aangezien dit kan zorgen dat de 
mechanische en elektronische onderdelen defect raken, wat kan leiden tot ongelukken. 

3. Gebruik het product op de juiste manier.  
Zorg a.u.b. dat u de originele onderdelen, vervaardigd door Siji Company, gebruikt voor vervanging of onderhoud, 
om uw vliegveiligheid te verzekeren. Gebruik en bedien het product alleen voor de toegestane functies. Gelieve 
NIET te gebruiken voor illegale doeleinden of voor andere doeleinden dan toegestaan volgens 
veiligheidsregelgeving. 

4. Vermijd het product alleen te bedienen. 
In de vroege stadia, wanneer u leert hoe het toestel te bedienen, kunnen zich moeilijkheden voordoen. Wij 
verzoeken u daarom om het toestel niet alleen te gebruiken, en waar mogelijk het toestel onder begeleiding van 
ervaren gebruikers te bedienen. 

5. Veilige bediening. 
Gelieve bij de bediening van dit R/C toestel rekening te houden met uw eigen toestand en vliegvaardigheden. 
Vermoeidheid, een slechte mentale toestand of onjuist gebruik kunnen de kans op ongelukken vergroten. 

6. Blijf uit de buurt van onderdelen die op hoge snelheid roteren. 
Wanneer de rotor van het toestel op hoge snelheid roteert, dienen de bediener en andere personen en objecten 
in de omgeving uit de buurt blijven van het roterende onderdeel om gevaar en schade te voorkomen. 

7. Houd uit de buurt van hittebronnen. 
Dit R/C toestel bestaat uit materialen zoals metaal, vezels, plastic, elektronische onderdelen, etc. Houd het daarom 
ver uit de buurt van hittebronnen en vermijd blootstelling aan direct zonlicht, aangezien blootstelling aan hoge 
temperaturen kan zorgen voor verbuiging en schade aan het toestel. 

 

WAARSCHUWING 
 

1. Dit pakket en de handleiding bevatten belangrijke informatie, bewaar deze a.u.b. goed voor toekomstig gebruik. 
2. U bent verantwoordelijk om te zorgen dat dit toestel geen letsel zal toebrengen aan anderen of verlies van 

eigendom zal veroorzaken. 
3. Handel uitsluitend volgens de aanwijzingen afgebeeld in deze handleiding bij het debuggen of monteren van het 

toestel. Let er tijdens het vliegen en landen a.u.b. op dat u 1-2 meter afstand bewaart tussen de bediener en het 
toestel om te vermijden dat het toestel op uw hoofd, gezicht of lichaam botst wat wellicht een letsel zou kunnen 
veroorzaken.  

 
 
 
 



 
4. Ons bedrijf en onze leveranciers of verkopers zullen niet verantwoordelijk zijn voor enig verlies als gevolg van 

onjuiste bediening waardoor schade aan objecten of lichamelijk letsel kan worden veroorzaakt. 
5. Kinderen dienen dit product alleen onder begeleiding van een volwassene te gebruiken. Het is ten strengste 

VERBODEN voor kinderen van jonger dan 14 jaar oud om dit product te gebruiken.  
6. Monteer en bedien dit product volgens de instructies die in deze handleiding en de verpakkingsinstructies staan. 

Een aantal van de delen moeten gemonteerd worden door een volwassene. 
7. Dit product bevat kleine onderdelen. Plaats het product a.u.b. buiten bereik van kinderen om 

VERSTIKKINGSGEVAAR en per ongeluk doorslikken te vermijden. 
8. Het toestel op een weg of op het water besturen is ten strengste VERBODEN om ongelukken te vermijden. 
9. Gelieve het verpakkingsmateriaal tijdig op te bergen om letsel aan kinderen te vermijden. 
10. Demonteer of voorzie het toestel NIET van nieuwe onderdelen tijdens het vliegen, aangezien het toestel hierdoor 

defect kan raken. 
11. De batterijen in het batterijvak van de oplader dienen volgens de polariteit te worden ingevoerd, zoals afgebeeld 

op het batterijvak.  
12. Gebruik a.u.b. een schroevendraaier om de schroeven op het batterijvak van de zender linksom los te draaien; let 

er ook a.u.b. op dat u de batterijen in de juiste richting, volgens de aangegeven polariteit, invoert in de zender. 
Sluit de deksel van het batterijvak en draai de schroeven strak rechtsom aan.  

13. Alleen de originele oplader, in onze fabriek vervaardigd, mag gebruikt worden. 
14. De oplader is geen speelgoed. 
15. Let a.u.b. goed op de batterij polariteit bij het invoeren of verwijderen van de batterijen.  
16. AA niet-herlaadbare batterijen of AA herlaadbare batterijen kunnen beiden gebruikt worden voor de zender. 
17. Niet-herlaadbare batterijen kunnen niet worden opgeladen. Alleen batterijen van hetzelfde merk of batterijen die 

vergelijkbaar zijn met de aangeraden batterijen kunnen gebruiken worden.  
18. Het opladen van de herlaadbare batterij dient plaats te vinden onder toezicht van een volwassene. Houd ook op 

afstand van ontbrandbare objecten bij het opladen. Let erop dat het toestel binnen het zicht van een volwassene 
blijft tijdens het opladen. 

19. Let erop dat de batterij NIET kortsluit en knijp niet in de batterij, dit kan een explosie veroorzaken. 
20. Nieuwe batterijen dienen NIET in combinatie met batterijen van andere types te worden gebruikt. 
21. Lege batterijen dienen tijdig te worden verwijderd. Gelieve de lege batterijen niet bij het huishoudelijke afval weg 

te werpen. 
22. Het onderdeel dat aan de stroom wordt verbonden dient NIET te worden verwijderd. De verbindingspoort dient 

NIET te worden kortgesloten. 
23. Zorg ervoor dat de batterij NIET kortsluit, ontbindt of in het vuur wordt geworpen; stel de batterijen a.u.b. NIET 

bloot aan hoge temperaturen of verwarmde omgevingen (zoals in de buurt van vuur of een elektrisch 
verwarmingsapparaat).  

24. Verwijder a.u.b. de batterijen wanneer het toestel langere tijd niet in gebruik is om schade aan het product als 
gevolg van batterijlekkage te voorkomen.  

25. Het toestel dient uit de buurt van andere elektrische apparatuur te worden gehouden en op afstand te blijven van 
magnetische objecten, aangezien dit storing kan veroorzaken.  

26. Bewaar een veilige afstand tot de rotor die op hoge snelheid roteert om het risico op verwonding te voorkomen. 
27. De Licht Uitstralende Diode kan laser straling uitzenden, gelieve de lichtstraal NIET direct te schijnen. 
28. Breng dit product a.u.b. NIET dichtbij uw oren aangezien dit schade aan uw gehoor kan toebrengen. 
29. Mini usb-5V. 
30. U dient te voldoen aan de wetgeving omtrent magnetische omgeving zoals opgesteld door het Aviation Radio 

Bureau en gerelateerde autoriteiten. U dient daarom, indien van toepassing, het toestel niet te gebruiken in de 
aangegeven tijdsperiode en gebied.  

 
 

ONDERHOUD 
 

1. Gebruik een zacht, schoon doekje om dit product regelmatig schoon te maken. 
2. Vermijd blootstelling aan of verwarming door de zon. 
3. Plaats dit speelgoed niet in water. Dit zal schade toebrengen aan de elektronische onderdelen. 
4. Controleer de stekker en andere accessoires regelmatig. Indien er enige schade is, stop dan onmiddellijk het 

gebruik totdat deze geheel gerepareerd zijn. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



ZENDERFUNCTIE 
 
 

 
GEMONTEERDE AFSTANDSBEDIENING 

 
 
 
 
 
 

 

Verwijder de deksel van het batterijvak van 
de afstandsbediening en plaats 2 batterijen 
(AA formaat) in de juiste positie in de 
batterijhouder (zie de afbeelding). Sluit het 
vak vervolgens af met de deksel. 

Wifi mobiele telefoonhouder 

Druk kort in: foto 
Ingedrukt houden: video 

Pas de camerahoek aan 

Trimmerhendel voor 
throttle & besturing 

Koploos/normale modus 
schakel 
 

Druk kort: AAN 
Blijf indrukken: UIT 
 
Snelheid verhogen “+” 

Snelheid verlagen “-” 

Antenne 

3D Rolling Eversion (druk kort 
in en kies de richting door aan 

de controlehendel 
Voorwaarts/Achterwaarts/Link

s/Rechts te trekken  

Controlehendel 
Voorwaarts/Achterwaarts/Link

s/Rechts 

   Voorwaarts/Achterwaarts 
Trimmer 

   Links/Rechts Trimmer 
 

Druk kort in: eenknops-takeoff/landen 
Dubbelklik/indrukken: stopt 

onmiddellijk 

Druk kort in: auto-terugkeren 
Ingedrukt houden: opnieuw instellen 

Snelheidsweergave 

Cameradisplay 
Tumbling display 

Headless mode display 

Normale modus display 

Status display 

Het toestel heeft in totaal 5 versnellingen, van lage snelheid tot hoge snelheid: Snelheid 1, Snelheid 2, Snelheid 3, Snelheid 4, 
Snelheid 4 knipperend.  Druk op de versnellingsknop of de vertragingsknop om te schakelen tussen hoge en lage snelheid 



ONDERDELEN NAMEN 
 
 

 
 
(met de klok mee/rechtsom) 
Back LED indicator is flashing (Red) = Led-indicator achter knippert (rood) 
Back LED indicator is flashing (Green) = Led-indicator achter knippert (groen) 
Blade A = Blad A 
Motor A = Motor A 
Motor B = Motor B 
Blade B = Blad B 
Protection cover = Beschermende afdekking 
Front LED indicator is on (White) = Led-indicator voor staat aan (wit) 
Camera = Camera 
Landing rack = landingsrek 
Front LED indicator is on (White) = Led-indicator voor staat aan (wit) 
Blade A = Blad A 
Motor A = Motor A 
Motor B = Motor B 
Blade B = Blad B 

 

 
 
Charging socket of the Quad-rotor = Oplaadaansluiting van de Quad-rotor 
Socket of the Camera = Camera-aansluiting 
Socket for the rudder wire of the Camera = Aansluiting voor de roerdraad van de camera 
One-key switch-on or switch-off = Met één knop aan en uitschakelen 

 



 
 
(met de klok mee/rechtsom) 
Loading of the protective ring = aanbrengen van de beschermende ring 
 
Loading of the landing rack = monteren van het landingsrek 
 
Loading of the lithium battery = invoeren van de lithiumbatterij – open de batterijdeksel en breng de lithiumbatterij in 
 
Selecteer dezelfde kleur draad en verbind vervolgens met de stroomtoevoer 
 
Charging to the Quad-rotor = verbinden met de quad rotor 
 
Loading of the camera = aanbrengen van de camera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPLAADINSTRUCTIES VOOR DE LITHIUMBATTERIJ 
 

1. Gebalanceerd opladen: indien de power knop van de quadcopter op AAN/UIT staat, dan kan de quadcopter 
opgeladen worden. Voer de usb-kabel in in de usb-poort van de computer en verbind vervolgens het andere 
uiteinde van de oplaadkabel (micro-usb) met de oplaadpoort van de drone. Tijdens het opladen is de indicator op 
de aan/uit-knop rood, wanneer volledig opgeladen staat de indicator op de aan/uit-knop UIT. 

2. De quadcopter kan worden opgeladen via een powerbank of de stroomverbinding van de auto. 
3. Volledig opladen duurt ongeveer 4 uur. 

 

 
VOORBEREIDEN OP VLIEGEN 

 
1. Gebruik het toestel in een ruime plek, binnen of buiten, zonder regen of sneeuw, en met weinig wind. Blijf uit de 

buurt van personen, dieren en obstakels. 
2. Controleer dat de batterij van de quadcopter goed geïnstalleerd en verbonden is. Zet de quadcopter aan met de 

schakel, het indicator-lichtje zal knipperen, plaats vervolgens op een plat oppervlak en wacht totdat de frequentie 
is ingesteld.  

3. Schakel de zender aan, zet de throttle-hendel in de hoogste stand en zet vervolgens in de laagste stand. Er zal een 
geluid ‘DI’ klinken, en het indicatorlichtje van de quadcopter zal aanslaan. Dit geeft aan dat de frequentie is 
ingesteld, de zender en het toestel volledig verbonden zijn en de vlucht kan beginnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET OPLADEN 
 

1. Plaats het product a.u.b. tijdens het opladen op een droog of geventileerd oppervlak en houd ver uit de buurt 
van hittebronnen of explosieve producten. 

2. Verwijder de batterijen tijdens het opladen uit de quadcopter. Het oplaadproces dient plaats te vinden onder 
toezicht van een volwassene om ongelukken te voorkomen. 

3. Laad de batterij niet onmiddellijk na het vliegen op indien de oppervlaktetemperatuur nog hoog is door 
langtijdig gebruik van de batterij. Vervang de batterijen indien deze opgezwollen lijken. 

4. Let erop dat u de bijgeleverde originele usb-kabel gebruikt bij het opladen. Wanneer de batterij voor een lange 
periode gebruikt is of opgezwollen lijkt dient deze vervangen te worden. 

5. Een batterij die gedurende lange tijd niet gebruikt wordt zal automatisch de opgeslagen lading verliezen. Het 
veelvuldig laden en ontladen van de batterij kan de levensduur van de batterij verminderen. 



 
 
 

BEDIENINGSMETHODE 

  
1. Standvlucht omhoog en omlaag 

Duw de throttle-hendel naar boven of naar beneden, de quadcopter zal naar boven of naar beneden vliegen. 
2. Naar voren en achteren 

Duw de stuurhendel naar boven of naar beneden, de quadcopter zal naar voren of naar achteren vliegen. 
3. Links en rechts keren 

Trek de throttle-hendel naar links of naar rechts, de quadcopter zal links of rechts keren. 
4. Zijwaarts vliegen 

Trek de stuurhendel naar links of naar rechts, de quadcopter zal links of rechts vliegen. 
5. Trimmer voor links/rechts keren 

Als de quadcopter steeds links of rechts roteert, kunt u dit corrigeren door de trimmer links of rechts in te 
drukken. 

6. Trimmer voor zijwaarts vliegen 
7. Als de quadcopter steeds links of rechts vliegt, kunt u dit corrigeren door de trimmer links of rechts in te drukken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOOGTE-INSTELLING MODUS 
 
Na het decoderen van de quadcopter drukt u kort op de One-key Take-off  om de Druk Hoogte-instelling modus in te gaan. 
Hierdoor zal de hoogte van de quadcopter op de huidige hoogte stabiel worden gehouden. Duw de throttle-hendel omhoog 
om de quadcopter naar boven te laten stijgen; duw de hendel omlaag om de quadrotor naar beneden te laten stijgen. Druk 
nogmaals op de One-key Take-off knop om de Druk Hoogte-instelling modus te verlaten en de quadcopter zal zachtjes 
landen. Als u dubbelklikt op de One-key Take-off knop of deze ingedrukt houdt zal de quadcopter een noodstop of landing 
maken. 
 

EEN-KNOP AUTOMATISCH TERUGKEREN 
 

- De quadcopter kan in de normale of headless mode met een enkele knop terug worden gebracht. 
- Druk kort op de knop Een-knop automatisch op de afstandsbediening voor het terugkeren van de quadcopter, het 

geluid van de quadcopter zal verlagen, het achterlicht knippert en de quadcopter keert terug. 
En wanneer de quadcopter vliegt kan de richting niet met de afstandsbediening worden gewijzigd. 

 
 

HEADLESS MODE 
 

- Plaats de quadcopter naar voren gericht. Na het decoderen, tijdens het opstijgen, drukt u kort op de knop voor 
headless mode op de zender om de headless mode binnen te gaan. Druk nogmaals kort op de knop om de modus 
te verlaten. 

- Let op! Wanneer de quadcopter zich in headless mode bevindt, dan moet de quadcopter geplaatst worden voor 
het decoderen. Let er ook op dat de bediener de richting tijdens het vliegen niet dient te veranderen. 

 
KENMERKEN VAN DE QUADCOPTER 

 

• Auto-terugkeer functie 

• Headless mode 

• 6-Axis GYRO 

• Kleurrijke knipperlichten 

• Afstand tot bestuurder: ca. 350-
400m 

• Beeldoverdracht: ca. 60m 

 

• Bladbescherming 

• 2,4GHz radiocontroletechnologie 

 

• Motortype: coreless motor 
• Vliegtijd: ca. 15 min. 

• Batterij makkelijk te vervangen 
  

• Batterij van de quadcopter: 
7,4V 2000mAh li-polymer 

• Maak foto’s en video’s via de 
zender 

• Oplaadtijd: ca. 3-4 u. 

• Batterij van de zender: 4x AA (niet 
inbegrepen) 

  
 
 

3D ROTATIE INSTRUCTIES 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  T70CW CAMERA CONFIGURATIE 
 

 
Wanneer u de basis bedieningstechnieken onder de knie heeft kunt u 
proberen om een draaiende vlucht te maken. Bedien de quadcopter op 
een hoogte van ongeveer drie meter, druk op de draai-knop en trek de 
stuurhendel naar voren/achteren/links/rechts in de hoogste stand om 
een draaiende vlucht te creëren.  
 
Tip: 3D-rotatie gaat makkelijker wanneer de batterij vol is.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SOFTWARE DOWNLOADEN EN INSTALLEREN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Verbind het toestel met een stroomvoorziening en ga het “INSTELLINGEN” menu van de mobiele telefoon in, zet 

de wifi aan en zoek naar “SJ RC”. Wanneer u verbonden bent verlaat u de ‘instellingen’ modus. 
- Open de APP “SJ RC” en klik op het icoon “PLAY” om de controle-interface binnen te gaan om een real-time 

opname te maken. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITLEG VAN DE FUNCTIES 

- De R/C camera met een verstelbare hoek van 
75° is gemonteerd 

- Druk op de Up/down knop om de hoek steeds 
met 2° aan te passen met kleine bewegingen 
naar links en rechts, blijf drukken voor verdere 
rotatie 

- Download de real-time luchtfotografie-software 
“SJ RC” waarmee het toestel FPV real-time 
transmissies kan doen tijdens het vliegen. 

   QR-code van de “SJ RC”  
Software voor Apple 
systeem. (Scan deze QR-
code om de software te 
installeren). 

   QR-code van de “SJ RC”  
Software voor Android 
systeem. (Scan deze QR-
code om de software te 
installeren). 

Open de software  
“SJ RC” 

Klik 
 
 
Klik 

 
Ga het controlescherm  
 
Keer terug naar het 
bedieningsscherm 

Om het scherm van de handleiding binnen te 
gaan 

Klik 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Keer terug naar basisscherm 
2. Camerafunctie 
3. Videofunctie 
4. Bestand 
5. Vliegsnelheid: verminder met 30%, versnel met 

60%, 100% 
6. Een-knop opstijgen om de hoogte in te stellen/ 

een-knop landing 
7. Gravity Reaction modus 
8. Bestuurmodus zichtbaar/onzichtbaar 
9. Lens in tegengestelde richting 

10. 3D split-screen modus 
11. Noodstop 
12. Normale/headless mode schakel 
13. Trimmer hendel voor throttle en sturen 
14. Voorwaarts/achterwaarts/links/rechts 

stuurhendel 
15. Een-knop opstijgen 
16. Een-knop landen 
17. Trimmer voor links/rechts sturen 
18. Links/rechts kantel trimmer 
19. Voorwaarts/achterwaarts trimmer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO- EN VIDEO-OPNAMES 



 
 
- Klik op de Camera knop            het lichtje op het cameraknopje zal knipperen 
tijdens het nemen van de foto, dit geeft aan dat de      
                quadcopter een foto neemt. 
 
 
 
 
 
 
- Klik op de Opname knop  ,       het lichtje op het opnameknopje zal knipperen 
tijdens het opnemen van de video, dit geeft aan       
                dat de quadcopter een video opneemt. 
 

 
 
 

- Klik op Bestand om de  
                gemaakte foto of video te        
                bezichtigen. 
 

 

 
 

BESTUREN 
1. Handmatig besturen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Omhoog/omlaag: 
Druk de linker stuurhendel 
omhoog of omlaag, de 
quadcopter zal omhoog of 
omlaag vliegen. 
 

 
 
- Links/Rechts sturen: 

Druk de linker stuurhendel naar 
links of rechts, de quadcopter 
zal links of rechts vliegen. 
 
 
 

- Naar voren/achteren sturen: 
Druk de rechter stuurhendel 
naar boven of naar beneden o, 
de quadcopter zal naar voren of 
naar achteren vliegen. 

 

- Links/Rechts gekanteld vliegen: 
Druk de rechter stuurhendel naar links of rechts, de 
quadcopter zal links of rechts gekanteld vliegen 

 



 
 
2. Gravity Reaction Controle  

- Trimmer voor links/rechts sturen:  
Indien de quadcopter, wanneer deze in de 
lucht zweeft, automatisch naar links of 
naar rechts lijkt te vliegen, corrigeer dan 
door de trimmerknop links of rechts te 
drukken. 
 
 
 

- Trimmer voor links/rechts kantelen:  
Indien de quadcopter, wanneer deze in de 
lucht zweeft, naar voren  of naar achteren 
of naar links of rechts lijkt te kantelen, 
corrigeer dan door de trimmerknop naar 
voor of achter of links of rechts te drukken. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Klik op de  knop het bestuur-interface binnen te gaan, klik de 

Opstijgen/Landen knop , deze zal rood kleuren en de linker 
stuurhendel zal terugkeren naar de middenpositie. Klik op de knop 

voor Gravity Reaction , deze zal rood kleuren en de rechter 
stuurhendel zal overschakelen op Gravity Reaction Controle. 

- Omhoog/omlaag: 
Druk de linker stuurhendel omhoog 
of omlaag, de quadcopter zal 
omhoog of omlaag vliegen. 

 
- Naar voren/achteren sturen: 

Kantel de mobiel naar voren terwijl 
u deze op een lijn houdt. De 
quadcopter zal naar voren vliegen. 
Kantel de mobiel naar achteren, de 
quadcopter zal naar achteren 
vliegen. 
 

 

- Links/rechts gekanteld vliegen 
Kantel de mobiel naar links, terwijl u deze op één lijn houdt. De quadcopter zal naar links vliegen. Kantel 
de mobiel naar rechts en de quadcopter zal naar rechts vliegen. 

- Links/rechts sturen: 
Druk de linker stuurhendel 
naar links of rechts, de 
quadcopter zal links of rechts 
gestuurd worden. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  T20C/T30C CAMERA CONFIGURATIE 
 

De HD-camera heeft een 75° handmatig aanpasbare hoek, 2 miljoen/720P fysieke pixels, 
een 4GB geheugenkaart en kaartlezer. 
 

 
 
 

Voer de geheugenkaart in in de kaartlezer van de webcam module, onderaan de 
quadcopter. Verbind de stroomtoevoer van de quadcopter en voltooi de frequentie-
afstelling van de quadcopter en afstandsbediening. Wanneer het blauwe 
indicatorlampje op de webcam constant brandt, kan de gebruiker foto’s maken en 
video’s opnemen met de afstandsbediening.  
 
Tip: het rode indicatorlichtje zal snel knipperen wanneer de geheugenkaart niet of 
niet volledig is ingevoerd. 

 

FOTO EN VIDEO-OPNAMES MAKEN 

 
1. Druk kort op de Camera-knop op de zender (hierbij zal het icoontje om foto’s te maken op de APP software-interface 

knipperen), dit geeft aan dat de quadcopter een foto maakt.  

 
 
Houd de Video-opname knop op de zender ingedrukt (hierbij zal het icoontje            
voor Video-opname in de APP software-interface            knipperen, dit geeft aan 
dat er een video-opname wordt gemaakt). Indien u de opname wilt stopzetten 
kunt u nogmaals op de Camera/Video-opname knop drukken. Dit keer zal de 
indicator uit staan, wat aangeeft dat een video-opname voltooid is. Wanneer u 
klaar bent met het maken van foto’s of video-opnames zal het bestand van de foto 

of video-opname opgeslagen worden op zowel de geheugenkaart als ook in het APP bestand. 
 
Tip: druk nogmaals op de video-opname knop om de video op te slaan wanneer uw video-opname voltooid is. 

 
2. Wanneer u klaar bent met de luchtfotografie en u hiervan de gegevens wilt bezichtigen, verwijder dan met zorg de 

geheugenkaart, voer de geheugenkaart in in de kaartlezer en voer vervolgens in in de usb-poort van de computer. U kunt de 
luchtfotografiegegevens bezichtigen door “Mijn Computer” – “mobiele hardware disk” te openen.  

 
 
 
 
 
Tip: Een AVI-format zou compatibel moeten zijn met de video-
afspeel software 
 

 
 

 

Klik op de REV knop om het beeld 
om te keren                      
➔ 

Klik op de 3D knop, de dual-
screen zal weergegeven 
worden. Met de SJVR-bril 
kunt u in real-time een 3D 
vliegeffect ervaren. 

 

Stel de mobiele software in op dual-screen modus, plaats de 
mobiel in de SJVR-bril en sluit vervolgens af met het deksel. 
Na het opzetten van de bril kunt u het toestel bedienen terwijl 
u een 3D vliegeffect ervaart in real-time. 

Druk kort in: foto 
Ingedrukt houden: video 



  VEELVOORKOMENDE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN 
 

HET PROBLEEM REDEN OPLOSSING 

Het indicatorlichtje van de quadcopter 
knippert en reageert niet wanneer het 
toestel bediend wordt. 

1. De frequentie-afstelling tussen de 
quadcopter en de afstandsbediening 
is niet juist ingesteld. 
2. Batterij te laag. 

1. Zie het onderdeel Voorbereiding 
voor vliegen, en stel de frequentie 
opnieuw in. 
2. Laad de batterij op. 

De bladen van de quadcopter draaien 
maar de quadcopter kan niet 
opstijgen.  

1. Batterij te laag. 
2. De bladen zijn verbogen. 

1. Laad de batterij op. 
2. Vervang de bladen. 

De quadcopter trilt heel erg.  De bladen zijn verbogen. Vervang de bladen. 

De fine-tuning knop staat aan, maar 
de quadcopter kan niet in balans 
blijven. 

1. De bladen zijn verbogen. 
2. De motor werkt niet op de juiste 
manier.  

1. Vervang de bladen. 
2. Vervang de motor.  

De quadcopter kan na een 
neerstorting niet bestuurd worden. 

De drie-axel versnelling sensor heeft 
bij de neerstorting het evenwicht 
verloren. 

Plaats de quadcopter gedurende 5-10 
minuten op de grond.  

 

 
VERVANGENDE ONDERDELEN (apart te koop) 

 



 

 

T7001 Blad T7002 Landingsrek 

T7003 Beschermende ring T7001 Ontvanger plaat 

T7005 Batterij T7006 usb 

T7007 Motor A1002 200W Camera A1 003 Wifi Camera 


