
Długość: 370mm
Szerokość: 400mm
Waga: 35g

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup produktu WLTOYS. Model F929 
jest najnowszym osiągnięciem w dziedzinie modeli 
samolotów zdalnie sterowanych. Prosimy o zapoznanie 
się z treścią niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem 
zabawy. Zalecamy zatrzymanie instrukcji na przyszłość, 
gdyż zawiera ona istotne informacje.
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WSTĘP

Model F929 nadaje się do lotów zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Prosimy o 
zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Ułatwi to naukę podstaw latania samolotami 
zdalnie sterowanymi. Sugerujemy również, by instrukcji ni wyrzucać, a zachować ją na 
przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje.

UWAGA:
- Nieumiejętne posługiwanie się modelem zdalnie sterowanym może doprowadzić do
   wypadku, a w rezultacie uszkodzenia mienia lub uszczerbku na zdrowiu.
- Niestosowanie się do instrukcji zamieszczonych w niniejszej książeczce jest potencjalnie
   niebezpieczne.
- Nie należy podejmować prób samodzielnego rozmontowywania modelu.

ISTOTNE INFORMACJE

F929 nie jest zabawką, a precyzyjnym modelem zdalnie sterowanym. Pomimo niewielkich 
rozmiarów, posiada potencjał do wyrządzenia poważnej szkody. Sterując modelem należy 
przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Używanie samolotu w nieprzewidziany w instrukcji sposób 
jest gorąco odradzane, gdyż może być potencjalnie niebezpieczne. 
Produkt powinien być używany przez osoby powyżej 15 roku życia. Producent i dystrybutor nie 
ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skuter nieumiejętnego obchodzenia się z 
maszyną, nieprawidłowego złożenia, czy użytkowania uszkodzonego modelu. Prosimy o 
upewnienie się, że podczas użytkowania przestrzegane są wszystkie zasady bezpieczeństwa.

Sugerujemy poproszenie doświadczonego pilota o rady, przed pierwszym lotem. Doświadczona 
osoba może pomóc w złożeniu i przygotowaniu modelu do lotu. Sprawna kontrola zdalnie 
sterowanego samolotu wymaga określonych umiejętności, podczas których to wyrabiania, 
uszkodzenie modelu jest wysoce prawdopodobne. Wszelkie uszkodzenia modelu wynikające 
winy użytkownika nie podlegają gwarancji.

2. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Upewnij się, że w miejscu lotu nie obowiązuje zakaz używania latających 
modeli RC. Lataj zachowując bezpieczną odległość od ludzi i zwierząt. Łatwo 
jest utracić panowanie nad latającą maszyną zdalnie sterowaną. Należy 
pamiętać, że pilot jest zawsze odpowiedzialny za swoje akcje, bez względu 
na to, czy były one zamierzone czy nie.

Lataj w przestronnych miejscach z dala od przeszkód.
Model został zaprojektowany zmyślą o locie wewnątrz pomieszczeń, jak i pod 
otwartym niebem. Latając na zewnątrz, należy mieć na uwadze fakt, iż 
prędkość wiatru nie powinna przekraczać 28 km/h. Nie lataj w pobliżu ognia, 
lub innych źródeł znacznego ciepła, w pobliżu kabli wysokiego napięcia, w 
deszczu, podczas burzy.

13. DIAGRAM

Śmigło

Silnik

Odbiornik 2,4G

Przekładka kierownicza

Płat

Kadłub

Podwozie

Statecznik pionowy

Stateczniki poziome 

12. PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE
Dioda odbiornika miga dłużej niż 4 
sekundy po podłączeniu akumulatora. 
Brak reakcji na komendy.

Synchronizacja sygnału się nie powiodła. Ponów proces synchronizacji, tak jak 
podano w punkcie 11.

Brak reakcji na podłączenie akumulatora 
do samolotu.

1.Samolot/nadajnik nie są włączone.
2.Niewystarczające napięcie.
3.Luźne połączenie akumulatora z 
terminalem.

1.Włącz nadajnik i upewnij się, że 
akumulator jest podłączony do samolotu.
2.Wymień baterie w nadajniku.
3.Popraw wtyczkę akumulatora.

Samolot nie odpowiada, dioda 
odbiornika miga.

Akumulator jest rozładowany. Naładuj akumulator.

Śmigło obraca się po lądowaniu. Samolot rozkalibrował się podczas lotu. Upewnij się, że korektor przyspieszenia 
znajduje się pośrodku lub odrobinę niżej.

Silnik nie zaskakuje, ale działa układ 
sterowniczy.

1.Korektor przyspieszenia jest ustawiony 
zbyt wysoko i uaktywnia zabezpieczenia.
2.Pozycja wyjściowa lewego drążka nie 
była ustawiona na samym dole.
3.Kable silnika zostały zerwane lub silnik 
uległ uszkodzeniu.

1.Obniż korektor przyspieszenia i spróbuj 
ponownie.
2.Opuść lewy drążek na sam dół.
3.Podłącz silnik lub wymień go na nowy.

Śmigło się obraca, ale samolot nie może 
oderwać się od ziemi.

1.Śmigło uległo odkształceniu.
2.Akumulator uległ rozładowaniu.

1.Wymień śmigło.
2.Naładuj akumulator.

Samolot wibruje. 1.Śmigło uległo odkształceniu.
2.Główny trzpień uległ odkształceniu.

1.Wymień śmigło.
2.Wymień trzpień.

Samolot schodzi z kursu. Nie jest 
w stanie lecieć prosto.

1.Lotka sterująca jest rozregulowana.
2.Ster jest rozregulowany.

1.Dokonaj korekty lotki sterującej.
2.Dokonaj korekty steru.

Model sam unosi się lub opada podczas 
lotu.

Ster wysokości się rozkalibrował. 1.Dokonaj korekty steru wysokości.

CHROŃ PRZED WILGOCIĄ

Woda może uszkodzić liczne elektroniczne elementy znajdujące się wewnątrz nadajnika, jak i 
samego modelu. Z tego też powodu samolotem nie można latać podczas deszczu, czy przy dużej 
wilgotności powietrza. 

JAK OBCHODZIĆ SIĘ Z BATERIAMI

Odwracanie polaryzacji akumulatora, doprowadzanie do jego spięcia, czy nakłuwanie stwarza 
realne zagrożenie pożarowe. Ładowanie akumulatora musi odbywać się pod nadzorem osoby 
dorosłej. Akumulator należy trzymać z dala od dzieci. Przed rozpoczęciem ładowania baterii AA, 
upewnij się, iż są one akumulatorkami nadającymi się do ładowania. Producent i dystrybutor nie 
ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane próbami ładowania baterii się do tego nie 
nadających. 
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BATERII NI-MH

Upewnij się, że baterie są włożone zgodnie z ich polaryzacją. Nie mieszaj ze sobą różnych 
rodzajów baterii. Nie mieszaj nowych baterii ze starymi.  Jeżeli masz zamiar odłożyć nadajnik na 
dłuższy czas, wyjmij z niego baterie. Pozostawienie ich wewnątrz może doprowadzić do wycieku 
kwasu mogącego uszkodzić nadajnik. Zużyte baterie należy poddawać procesowi utylizacji. 

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE AKUMULATORÓW LI-PO

Akumulatory Li-Po mogą być potencjalnie znacznie bardziej niebezpieczne, niż inne baterie, 
dlatego też przestrzeganie poniższych zasad bezpieczeństwa jest imperatywne. Producent i 
dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane niewłaściwym 
użytkowaniem akumulatora.
 - Akumulator ładuj jedynie za pomocą dołączonej ładowarki.
 - Nie doprowadzaj do spięcia, nie odwracaj polaryzacji i nie uszkadzaj akumulatora.
    Trzymaj go z dala od metalowych przedmiotów, ognia i innych źródeł ciepła.
 - Ładowanie akumulatora musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej, 
    poza zasięgiem dzieci.
 - Jeżeli akumulator się nagrzeje, należy natychmiast przerwać ładowanie. 
    W przeciwnym wypadku akumulator może napęcznieć lub nawet eksplodować.
 - Zużyty lub uszkodzony akumulator powinien zostać poddany procesowi utylizacji.

TRZYMAJ Z DALA OD OGNIA

Modele zdalnie sterowane wykonane są z różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Materiały te są 
wysoce podatne na deformacje w skutek oddziaływania na nie skrajnie wysokich lub niskich 
temperatur. Model nie powinien być przechowywany w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, 
kuchenek itp.) lub wystawiony na długotrwałe działanie promieni słonecznych.

ZASIĘGNIJ RADY DOŚWIADCZONEGO PILOTA

Produkt jest przeznaczony dla osób powyżej 15 roku życia. Początki nauki mogą być trudne, 
dlatego sugerujemy poproszenie o radę doświadczonego pilota. Pomoże to zdecydowanie 
w nauce podstaw.

Specyfikacje i wygląd przedmiotów przedstawionych w tej instrukcji mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego. 
Obrazki przedstawione w instrukcji mają służyć jedynie za punkt odniesienia.

3.OPAKOWANIE

4.ZAWARTOŚĆ

Akumulator Li-Po x2
Ładowarka x1
Kabel USB x1

Śmigło x1 Podwozie x1 Rzep x2

WYMIANA ŚMIGŁA
Za pomocą szpikulca zdejmij nakładkę ze śmigła, 
a następnie usuń samo śmigło. Nowe śmigło 
umieść w miejsce starego i z powrotem nałóż 
nakładkę.

5.NADAJNIK

Nie rozmontowywać

Antena

Prawy drążek
Korektor wznoszenia

Korektor lotki

Wyświetlacz LCD

Włącznik

Korektor kierunkowy

Korektor prędkości
Lewy drążek

Przełącznik trybów

Dioda LED

Poziom naładowania baterii nadajnika
Tryb (MODE  1/MODE 2)

Wyświetlacz korekty pionowej

Wyświetlacz korekty steru
Wyświetlacz korekty kierunkowej

Wyświetlacz korekty prędkości

Prędkość

Pokrywa wtyczki ładowania

Pokrywa baterii

6.WKŁADANIE BATERII DO NADAJNIKA

Krok 1

Ciągnij

Krok 2

Nadajnik

Pokrywa baterii

Pociągnij we wskazanym 
przez strzałkę kierunku, by 
zdjąć pokrywę baterii.

Nie rozmontowywać

Włóż do środka 6 baterii AA zgodnie z 
przedstawioną polaryzacją. Nie mieszaj ze 
sobą różnych rodzajów baterii. Nie mieszaj 
starych baterii z nowymi.

7.ŁADOWANIE BATERII

Naładuj akumulator samolotu przy pomocy kabla ładowania nadajnika.

Akumulator 
Li-Po 3,7V 130mAh

Kabel ładowania

Ładowarka F929
Dioda LED

Włącz nadajnik i podłącz kabel ładowania do 
ładowarki F929. Następnie podłącz 
akumulatory do ładowarki, tak jak pokazano 
to na poniższym obrazku.

Podczas ładowania diody będą się świeciły 
na czerwono i zgasną po zakończeniu 
ładowania.

UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa, 
ładowanie powinno odbywać się zawsze 
pod nadzorem osoby dorosłej.

Naładuj akumulator przy użyciu ładowarki Ch100 Lipo.

Akumulator Li-Po 
3,7V 120mAh

Podłącz do gniazda USB 
w komputerze 

Ładowarka 
Li-Po F929

Dioda LED

Kabel USB

F929 posiada 2 akumulatory , które 
możemy ładować naprzemiennie lub 
jednocześnie. Ładowarkę można zarówno 
podłączyć do gniazda USB komputera, jak 
i przejściówki z gniazdem USB innej firmy.

Ze względów bezpieczeństwa, ładowanie 
powinno odbywać się pod stałym 
nadzorem osoby dorosłej.

Nie należy wyginać metalowych końcówek 
ładowarki, gdyż może to doprowadzić do 
zwarcia i w rezultacie uszkodzenia 
urządzenia.

Dioda LED

Zgaszona Czerwona

Bezczynna, ładowanie zakończone Ładowanie w toku

Specyfikacje ładowarki

Wejście Natężenie Napięcie

8.SPECYFIKACJE AKUMULATORÓW I ŁADOWAREK

Średnie zużycie baterii i czas ładowania ze względu na ich typ

Rodzaj baterii Specyfikacja Żywotność Czas ładowania

Li-Po 3,7V 130mAh Przybliżony czas lotu: 6-7 minut.
Około 30minut 
(prąd ładowania ~0,2A)

Cynkowo-
-węglowa 1,5V

Przybliżony czas pracy nadajnika: 18h
Do 3 ładowań akumulatora Li-Po

Nie nadają się 
do ładowania.

Wyjmij z opakowania rzep i przyklej go do akumulatora.

9.SYNCHRONIZACJA SYGNAŁU

Krok 1

Włącz nadajnik. Po włączeniu 
słyszalny będzie sygnał dźwiękowy.

Włącznik

UWAGA! Lewy 
drążek musi 
znajdować być 
wychylony 
maksymalnie 
w dół.

Krok 2

Podłącz akumulator do samolotu. Dioda 
samolotu zacznie migać. Po kilku sekundach 
miganie ustanie i słyszalny będzie sygnał 
dźwiękowy oznajmiający zakończenie procesu 
synchronizacji.

Akumulator

Krok 3

Synchronizacja jest zakończona. Ster powinien 
wyrównać. Jeżeli tego nie uczyni, można użyć 
odpowiedniego korektora.

10.LOT I LĄDOWANIE

UWAGA: Silnik nie powinien być uruchamiany, jeżeli nie jest połączony ze śmigłem, by uniknąć jego przegrzania.

Dół

Oderwanie od ziemi

Przed rozpoczęciem lotu upewnij się, że 
wszystkie stery są wyrównane, a następnie 
umieść samolot na równej, płaskiej 
powierzchni. pod wiatr. Następnie prędko 
wychyl lewy drążek do góry, a po osiągnięciu 
odpowiedniej prędkości delikatnie zacznij 
wychylać prawy drążek do góry. Jeżeli 
wszystko zostało zrobione prawidłowo, 
samolot oderwie się od ziemi.  

1.ŹLE: Nos zadarty do góry. 
2.DOBRZE: Samolot jest wyrównany.
3.ŹLE: Nos skierowany ku dołowi.

Start z ręki

Po prawidłowej synchronizacji weź samolot do ręki i 
trzymając mocno i równo, skieruj nos samolotu pod 
wiatr. Wychyl lewy drążek do około 60% maksymalnej 
wysokości i delikatnie wychyl do góry prawy drążek. 
Wypuść samolot.

Lądowanie

Samolot powinien podchodzić do lądowania pod niewielkim 
kątem. Jeżeli czujesz, że samolot obniża lot zbyt gwałtownie, 
ponownie poderwij go do góry. Gdy koła samolotu dotną ziemi, 
natychmiast wyłącz przyspieszenie i pozwól mu wytracić 
prędkość.

Akumulator

Zakończenie lotu

Zawsze po zakończeniu lotu odłączaj 
akumulator od samolotu.
Jeżeli zostawimy akumulator podłączony 
na długi okres czasu, może to go 
uszkodzić, a nawet stanowić realne 
zagrożenie pożarowe. 

Wyłącz nadajnik

Po zakończeniu lotu wyłącz nadajnik. Jeżeli 
nie masz zamiaru używać nadajnika przez 
dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.
Baterie pozostawione w nadajniku na długi 
okres czasu, mogą zacząć przeciekać, co w 
rezultacie może doprowadzić do 
uszkodzenia urządzenia, a nawet stanowić 
realne zagrożenie pożarowe. 

11.KOREKTA LOTU 

PRZED LOTEM, ZAPOZNAJ SIĘ ZE STERAMI NIE ODRYWAJĄC SAMOLOTU OD ZIEMI

Zanim opanujesz trudną sztukę lotu modelem zdalnie sterowanym, zapoznaj się uważnie 
z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Największą uwagę poświęć rozdziałowi dotyczącego 
sterowania i kontynuuj dopiero po zapamiętaniu funkcji nadajnika.

1.Postaw samolot na ziemi ogonem do siebie.
2.Poćwicz używanie drążków sterowania i przyspieszenia wychylając lewy w górę i w dół, 
   a prawy we wszystkie strony.
3.Te ćwiczenia są bardzo istotne i powinny być wykonywane, dopóki ułożenie dłoni na nadajniku 
   i ruchy palców nie wydadzą się być czymś naturalnym.

Tryb TrybRysunek Rysunek

Obrót w lewo

Obrót w prawo

Skręt w lewo

Wniesienie 

Opadanie

Skręt w prawo

RADY DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Przed rozpoczęciem lotu upewnij się, że wszystkie śrubki są mocno 
dokręcone i czy baterie w nadajniku i akumulator są w pełni naładowane.

KROK 1: KONTROLA PRZYSPIESZENIA

Gdy samolot oderwie się od ziemi, 
delikatnie operuj lewym drążkiem, 
dostosowując prędkość do potrzeb. 
Ciągły lot przy maksymalnej prędkości 
może obciążyć silnik.

KROK 2: KONTROLA WZNOSZENIA/OPADANIA I SKRĘTU

W powietrzu steruj pułapem lotu i skręcaj 
za pomocą prawego drążka.

KROK 3: KONTROLA OBROTU

Wychylając lewy drążek na boki, możemy 
przechylić samolot w kierunku zgodnym 
z kierunkiem wychylenia drążka.

Korekta podczas lotu:

Jeżeli tuż po oderwaniu się od ziemi nos schodzi na prawo lub na lewo, skoryguj to korektorem 
kierunkowym przesuwając go w kierunku odwrotnym do lotu samolotu.

Jeżeli nos samolotu sam opada lub się podnosi, skoryguj to korektorem wznoszenia, przesuwając 
go w kierunku przeciwnym do lotu samolotu.

Jeżeli samolot tuż po oderwaniu się od ziemi przechyla się na boki, skoryguj to korektorem lotki, 
przesuwając go w kierunku przeciwnym do lotu samolotu.

Dystrybucja: ZUH Kontext s.c. Izabela Zawistowska, Konrad Zawistowski. 
Ul. Hetmańska 10 / 15-727 Białystok

Gwarancja: Gwarancja ważna 12 miesięcy od daty zakupu. Nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, 
bądź zagubienia jakichkolwiek elementów. Wszelkie używanie w celu niezgodnym z załączoną instrukcją 
nie będzie podlegało pod warunki gwarancyjne.

Uwaga: Zabawka może zawierać małe elementy, chronić przed dziećmi poniżej 3 lat. 
Pudełko należy odłożyć w bezpiecznym miejscu, w celu zminimalizowania ryzyka.


