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Het plaatsen van de batterijen in de controller 
 

 
 
Verwijder aan de achterzijde van de controller het klepje van het batterijenvak. 
Plaats de batterijen op de juiste manier, let hier goed op de + en de – polen 
 
(Furibee heeft drie AAA-battarijen)  
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Het opladen van de batterij 
 

Gebruik het type batterij wat bij de drone is geleverd. 

 

Verwijder de batterij door deze uit de drone te schuiven, het beste gaat dit om met een vinger even 
tegen de batterij te duwen, probeer niet aan het snoertje of de witte connector te trekken. 

 

Sluit de USB-kabel/stekker (meegeleverd) aan op een USB-poort van een computer of 
netstroomapparaat met USB-aansluiting. 

Het rode LED_lampje op de USB-kabel/stekker gaat weer branden wanneer de accu weer opgeladen 
is, dit kan tot 45 minuten duren. 
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De controller 
 
Even wat uitleg over de controller, het is raadzaam de knoppen uit het hoofd te leren wat het vliegen 
eenvoudiger maakt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1= hoge of lage snelheid  
2=linker joystick (gas)   
3=de drone vliegt terug  naar de piloot  
4=headless mode (links blijft links en rechts blijft rechts wanneer de drone omkeert) 
5=indicatielampje, hiermee zie je of de controller aan of uit staat 
6=finetuning voor voorwaarts en achterwaarts 
7=aan/uit schakelaar 
8=360 graden flips en rolls 
9=rechter joystick,  voorwaarts, achterwaarts en zijdelinkse bewegingen zijn hiermee 
mogelijk 
10= finetuning voor zijdelinkse bewegingen 
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Het koppelen van de drone met de controller 
 

Plaats de accu in de drone op de juiste wijze, de lampjes op de drone zullen gaan knipperen. 

Zet de drone op een vlakke ondergrond. 

 

1) Schakel de controller in door het schuifknopje naar rechts te bewegen, het lampje op 
de controller zal gaan branden.  

2) Duw de gashendel (linkerhendel) naar boven en weer terug naar beneden, je hoort 
een geluidje ‘Di-Di’ en de lampjes op de controller en drone zullen nu continu 
branden, de controller is nu afgestemd op de frequentie van jouw drone. 
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Het kalibreren van de controller (indien nodig) 
Kalibreer de drone wanneer deze niet op de juiste manier verticaal de lucht in gaat. 

Zorg dat zowel de drone als de controller ingeschakeld zijn. 

Duw de gashendel (linkse hendel) geheel naar beneden, duw gelijkertijd de stuurhendel (rechts 
hendel) naar linksonder. Houd dit vast totdat de lampjes constant gaan branden. Laat beide hendels 
weer los. 

Het kalibreren is gereed. 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
Korte handleiding – Nederlands 
Geldt voor de Drones: Eachine E010  
                          JJRC H36 en Furibee 
                 (afbeeldingen kunnen afwijken)  

 

Pagina:  7 van 10        |        versie: zondag 11 oktober 2020 

   
DroneLaps  V.O.F.                                     www.dronelaps.nl                                         KvK Amsterdam: 70180652 
HOOGKARSPEL (NH)  info@dronelaps.nl                       IBAN: NL24 RABO 0327320885 
Nederland  WhatsApp: 06-13127164                                   
              

De linker joystick wordt gebruikt om de drone in de hoogte te bewegen. 

Joystick naar; 

- voren: de drone stijgt 
- beneden: de drone daalt 
- links: de drone draait naar links om de vertikale as  
- rechts: de drone draait naar rechts om de vertikale as  

 

LINKER JOYSTICK; 
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De joysticks (hendels) 

De RECHTER joystick wordt gebruikt om de drone naar voren of naar achteren te bewegen. 

voorwaarts 

 

Achterwaarts 

 
De rechter joystick wordt ook gebruikt om de drone zijdelings te bewegen. 

 
Zijwaarts links 

 

Zijwaarts rechts 
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Finetunen van de controller 
Wanneer de drone niet naar wens stabiel is  of niet goed opstijgt kan men fine-tunen. 

Wanneer de drone naar één richting ‘schuift’ bij het willen opstijgen, bijvoorbeeld naar; 

- voren,  corrigeer dit dan met knop 1, druk op de onderzijde van knop 1 
- achteren,  corrigeer dit dan met knop 1, druk op de bovenzijde van knop 1 
- links,  corrigeer dit dan met knop 2, druk op de rechterzijde van knop 2 
- rechts,  corrigeer dit dan met knop 2, druk op de linkerzijde van knop 2 
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Binnen niet vliegen in de buurt van (huis)dieren / kantoor / mensen 

 

Buiten kan men vliegen als het zonnig is, bewolkt en weinig wind 

 

Buiten niet vliegen wanneer het regent, hagelt, bij onweer of storm 

 

Buiten niet vliegen in de directe nabijheid van hoogspanningsmasten, bomen en struiken, 
zendtorens of mensenmenigten  

 

Controleer bij buiten vliegen ten alle tijden de Wet en Regelgeving  

 


