
AIR PIX
SNELSTART GIDS

Download de AirSelfie app in de Apple App Store of 
Google Play. (Niet de AirSelfie 2 app downloaden!).

AIR PIX is gedeeltelijk opgeladen zodat je direct kunt starten. Mocht dit 
niet zo zijn, laad de AIR PIX dan eerst op met de bijgeleverde kabel.

Zet de AIR PIX aan door de knop aan de zijkant naast de 
USB-aansluiting ingedrukt te houden, totdat er een blauw 
lampje gaat knipperen.
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VERVOLG

STAP 3

STAP 5

STAP 8

Start de AirSelfie app en druk daarna op de knop 
“Select an AirSelfie”. Je krijgt een melding die je zal 
vragen om via de Wi-Fi instellingen van je smartphone  
verbinding te maken met de AIR PIX. Mocht dit niet lukken: 
maak dan eerst verbinding via de Wi-Fi instellingen op 
je smartphone met de AIR PIX en herstart daarna de app.

Vervolgens moet je de Air PIX kalibreren. Dit is zeer 
eenvoudig. Leg de AIR PIX plat op tafel met het logo 
omhooggericht en druk op ‘CALIBRATE’.

Eenmaal gekalibreerd kun je een vliegmodus kiezen 
door naar de onderkant van de pagina te scrollen. 
Zet het pijltje bij de gewenste vliegmodus.

Selecteer een instelling voor outdoor of indoor 
vliegen via de daarvoor bestemde selectieknop 
op het scherm.

Om de AIR PIX te laten opstijgen in de ‘MANUAL’ 
vliegmodus plaats je deze in je open handpalm, of op 
een glad oppervlak, met het logo omhoog en de camera 
naar je toe gericht. Druk vervolgens op de knop met de 
pijl naar boven die je onderin rechts op het scherm in de 
app kan vinden. De AIR PIX stijgt nu op.

Om de AIR PIX te laten landen druk je op de knop met 
de pijl naar beneden die je links van de opstijgknop vindt.

De app staat standaard ingesteld op de ‘MANUAL’ 
vliegmodus, die je je met een joystick functie op het 
scherm kunt bedienen, en door het bewegen van je 
smartphone. Bekijk ook de volledige Engelstalige 
handleiding op airselfiecamera.com/pages/support.
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Connection to AirSelfie

Cancel Open Settings

• Power on your AirSelfie
• Open settings

• Opne Wi-Fi section
• Connect to the open network whose

name starts with “AIR PIX______”
• Have fun!

MANUAL AUTO-FLY
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LET OP: Om een uit controle geraakte vlucht te stabiliseren verwijder je je duim 
volledig van de joystick. Hierna zal de AIR PIX in een stabiele vlucht terugkeren.

VLIEGEN MET DE AIR PIX IN DE ‘MANUAL’ VLIEGMODUS

FOTO’S OF VIDEO’S SCHIETEN IN DE ‘MANUAL’ VLIEGMODUS:

STIJGEN: Beweeg je duim 
langzaam op en neer op het 
goudkleurige joystick-icoon 
in de app om de AIR PIX 
omhoog of omlaag te laten 
vliegen. LET OP: Te snel bewegen 
zorgt voor ongecontroleerd vlieggedrag.

ROTEREN: Beweeg je duim 
langzaam naar rechts op het 
joystick-icoon in de app om 
de AIR PIX met de klok mee 
te laten roteren. Voor roteren 
naar links beweeg je je duim 
naar links.

RICHTING BEPALEN: AIR PIX maakt gebruik van de gyroscoop in je smartphone om 
richting mee aan te geven. Hou hiervoor je duim op de joystick en kantel de 
smartphone in de richting waar je AIR PIX naar toe wilt laten vliegen.

• Kantel naar beneden 
 voor naar voren

Onder de joystick op het camera scherm in de app bevindt zich een 
dunne goudkleurige balk met knop. Wanneer de AIR PIX in de camera-
modus staat is dit te zien aan het grijze ronde vlak binnen in die knop
(hiernaast afgebeeld). Wanneer je deze knop indrukt maakt de AIR PIX 
een foto. Om video te schieten schuif je de cameraknop naar rechts. 
Een rode cirkel zal dan worden getoond in de knop. Druk op 
de knop om een video opname te starten. Druk opnieuw op de knop 
om de opname te stoppen. Om terug te keren naar de fotografie 
modus druk je op het camera-icoon.

Er zijn verschillende manieren om met jouw AIR PIX te vliegen. Wil je weten hoe je de AIR PIX kan 
laten vliegen in volledige autonome modus (Auto-Fly modus) of zelfs helemaal zonder gebruik 
te maken van een smartphone met ‘App-Free Auto-Fly’ of ‘Gesture Control Modus’ (met gebaren)? 
Ga dan naar airselfiecamera.com/pages/support en download daar de uitgebreide Engelstalige 
handleiding. Hier vind je ook de antwoorden op de meest gestelde vragen.

• Kantel naar boven 
 voor achteruit

• Kantel naar links 
 voor linksaf

• Kantel naar rechts 
 voor rechtsaf

Foto modus

Video Modus

• Voor de beste prestaties vlieg je in een wind luwe omgeving.
• Vlieg nooit in de buurt van hoogspanningskabels, gebouwen of andere
 potentieel gevaarlijke omgevingen, of in gebieden die verboden zijn gesteld 
 door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
• Vlieg niet in slecht weer, of in omstandigheden met slecht zicht.
• AIR PIX is ontworpen om tot een maximale afstand van 18 meter van de gebruiker te vliegen.
• Raak de draaiende propellers niet aan.
• De meegeleverde reserve propellers zijn voorzien van een letter A of B op elke wiek. 
 Vervang de corresponderende defecte propeller voor een nieuwe (meegeleverd).

Een aantal belangrijke tips om te onthouden:


