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INFORMACJA

UWAGA

DODATKOWE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

Szczegóły niniejszej instrukcji mogą nie odzwierciedlać w 100% zawartości pudełka, 
gdyż mogło ono ulec zmianie. Po najnowsze informacje proszę udać się na stroną 
producenta: http://www.wlmodel.com

Zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem zabawy. 
Nieumiejętne obchodzenie się z produktem może skutkować uszkodzeniem mienia 
lub uszczerbkiem na zdrowiu. Sterowanie quadrocopterem wymaga pewnych 
umiejętności i dużej dozy zdrowego rozsądku. Należy zachowywać czujność 
podczas lotu.
Dzieci powinny bawić się modelem wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. W 
niniejszej instrukcji znajdują się informacje dotyczące bezpieczeństwa, konserwacji 
i poprawnego sterowania maszyną. Zapoznanie się z treścią instrukcji powinno być 
traktowane jako wstęp do przygody z modelem zdalnie sterowanym.

1.Dzieci poniżej 14 roku życia nie powinny bawić się tym modelem.
2.Loty zawsze powinny odbywać się w miejscach z dużą ilością wolnej przestrzeni, 
   z dala od pojazdów i ludzi.
3.Zawsze przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa dotyczących samego
   quadrocoptera, jak i jego akcesoriów.
4.Produkt powinien być trzymany z dala od małych dzieci.
5.Produkt nie jest wodoodporny i powinien być trzymany z dala od wilgoci.
6.Włożenie któregokolwiek z elementów quadrocoptera do ust może skutkować 
   poważnymi obrażeniami.
7.Modelem nie należy latać przy niskim poziomie mocy baterii w nadajniku.

WSTĘP

SPIS TREŚCI

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Quadrocopter nadaje się do lotów pod 
gołym niebem. Przed rozpoczęciem zabawy należy uważnie zapoznać sie z 
treścią niniejszej instrukcji. Instrukcji nie należy wyrzucać, gdyż zawiera ona 
istotne informacje.
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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOT. AKUMULATORA ŁADOWANIE AKUMULATORA

PRZYGOTOWANIA DO LOTU

SYNCHRONIZACJA SYGNAŁU NADAJNIK
STEROWANIE

PRZEWROTKA 3D

AUTOMATYCZNY POWRÓT

TRYB HEADLESS 

KALIBRACJA OSI X I Y W TRYBIE HEADLESS

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

SCHEMAT PŁYTKI DRUKOWANEJ

DIAGRAM LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

PARAMETRY QUADROCOPTERA

Ładowarka dołączona do V636 została stworzona z myślą o bezpiecznym 
ładowaniu akumulatorów Li-Po.

UWAGA: Wszystkie poniższe instrukcje powinny być przestrzegane. 
Nieodpowiednie obchodzenia się z akumulatorami Li-Po może skutkować pożarem, 
uszkodzeniem mienia lub uszczerbkiem na zdrowiu.

1.Musisz zdawać sobie sprawę z ryzyka płynącego z używania akumulatorów Li-Po.
2.Jeżeli akumulator zacznie pęcznieć, należy natychmiast zaprzestać jego używanie
    bądź ładowanie. Używanie/ładowanie napęczniałego akumulatora może 
    skutkować wybuchem pożaru.
3.Akumulator należy przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
4.Bateria nie powinna być wystawiana na temperatury wychodzące poza skalę 
    5-45stopni Celsjusza. Pojazd nie powinien być wystawiany na długotrwałe, 
    bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W przeciwnym wypadku 
    akumulator może ulec uszkodzeniu lub nawet stanąć w płomieniach.
5.Nigdy nie używaj ładowarek przeznaczonych do ładowania akumulatorów Ni-CD
    lub Ni-MH do akumulatora Li-Po. Może to go uszkodzić.
6.Akumulator nie powinien być ładowany dłużej, niż jest to zalecane.  
7.Zawsze sprawdzaj kompatybilność ładowarki z akumulatorem przed ładowaniem.
8.Ładowanie powinno odbywać się z dala od substancji łatwopalnych.
9.Ładującego się akumulatora nie powinno się pozostawiać bez opieki.
10.Nigdy nie ładuj uszkodzonego akumulatora.
11.Zabrania się podejmowania prób samodzielnego rozbierania lub modyfikacji 
     akumulatora.
12.Akumulator nagrzewa się podczas zabawy i ładowania. Przed jego dotknięciem,
     pozwól mu ostygnąć.

UWAGA: Do ładowania akumulatora używaj tylko dołączonej ładowarki. Ładowarki 
nie podłączaj pod źródła zasilania o napięciu 12V, gdyż może to skutkować 
uszkodzeniem produktu.

WSKAZÓWKA: Leżeli napięcie akumulatora spadnie poniżej 3,7V należy 
natychmiast przerwać lot i naładować akumulator. 

Gniazdo ładowarki

Akumulator

Dioda LED

Wepnij kabel akumulatora do gniada ładowarki, a następnie podłącz ładowarkę do 
gniazdka elektrycznego.
Do ładowania akumulatora należy używać jedynie dołączonej ładowarki.

1.Upewnij się, że baterie w nadajniku i akumulator są naładowane.
2.Wychyl lewy drążek do oporu w dół, chwyć nadajnik tak, aby mieć łatwy dostęp
    do drążków sterujących.
3.Znajdź miejsce do lotu. Takie miejsce powinno być przestronne, bez pojazdów,
    kabli wysokiego napięcia, drzew czy ludzi czy zwierząt w pobliżu.

Umieść quadrocopter na płaskiej, 
równej powierzchni i podłącz kabel 
akumulatora do śmigłowca. Diody 
quadrocoptera zaczną migać. Nie 
przesuwaj maszyny, w tej chwili 
odczytywana jest pozycja żyroskopu i 

Wychyl lewy drążek 
maksymalnie w dół.

WŁĄCZNIK

Włącz nadajnik przesuwając włącznik 
do góry. Dioda zacznie migać. Miganie 
ustanie i sygnał dźwiękowy poinformuje 
o zakończeniu procesu synchronizacji. 

Po locie wyjmij akumulator 
z quadrocoptera.

UWAGA: Pozostawienie akumulatora 
w śmigłowcu na długi okres czasu 
może doprowadzić do jego 
uszkodzenia wskutek nadmiernego 
rozładowania. 

WŁĄCZNIK
Wyjmij baterie z nadajnika, 
jeżeli nie masz zamiaru go 
używać przez długi czas.

Po zakończonej zabawie, wyłącz 
nadajnik i wyjmij z niego baterie.

UWAGA: Pozostawienie baterii w 
nadajniku może spowodować wyciek 
kwasu, który może uszkodzić 
urządzenie. 

1.Funkcje nadajnika 

Włącznik

Antena

Przewrotka 3D

Prawy drążek

Korekta lotu 
w przód i w tył

Korekta lotu na boki

100%

Powrót/Włącznik diod
Zdjęcie/Tryb headless 
(przytrzymaj 2 sek.)

Wyświetlacz LCD

80%
Kalibracja osi Y 60%

Kalibracja osi X 40%
Korekta obrotu

Korekta wznoszenia

Lewy drążek

Filmowanie

Dioda LED

Wyświetlacz LCD

Poziom naładowania
 baterii nadajnika

Tryb

Korekta lotu w bok
Korekta obrotu

Korekta 
wznoszenia 

Moc sygnału

Jeżeli nie posiadasz doświadczenia w pilotowaniu quadrocopterów zdalnie 
sterowanych, poświęć kilka chwil na zapoznanie się z zaasdami sterowania pojazdem.

Wznoszenie i opadanie

Obrót

Lot w przód/w tył

Lot na boki

Lewy drążek w górę Lewy drążek w dół

Prawy drążek w lewo Prawy drążek w prawo

Prawy drążek w górę Prawy drążek w dół

Lewy drążek lewo Lewy drążek w prawo

Po opanowaniu podstawowy umiejętności sterowania quadrocopterem, 
możesz pokusić się o wykonanie ewolucji powietrznej, takiej jak przewrotka. 
Aby ją wykonać, należy przytrzymać przycisk Przewrotki 3D, dopóki nie 
usłyszymy sygnału dźwiękowego, a następnie wychylić prawy drążek w 
dowolnym kierunku.

Przytrzymaj wyłącznik diod przez 2 sekundy.  Diody zaczną migać, a quadrocopter 
rozpocznie powracanie.
UWAGA: Podczas powracania, nadajnik nie powinien zmieniać swojego położenia.

Postaw quadrocopter przed sobą, przodem skierowanym od siebie. Następnie wciśnij 
i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk trybu headless. Ponowne przytrzymanie tego 
przycisku przez 2 sekundy, spowoduje wyjście z trybu. 
W trybie headless, quadrocopter będzie traktował obrany kierunek, jako przód, bez 
względu na położenie nosa względem siebie. 

Gniazdo diody ogona

Gniazdo diody

Gniazda 
elektryczne

Gniazdo 
diody

Gniazdo diody

Gniazda 
elektryczne

Gniazdo diody

Aby dokonać kalibracji osi X lub Y, należy przytrzymać odpowiedni przycisk przez 3 
sekundy, dopóki diody na quadrocopterze nie zamrugają. Aby zatwierdzić dokonane 
zmiany, należy zresetować śmigłowiec.
 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 
Dioda odbiornika miga dłużej 
niż przez 4 sekundy 
po podłączeniu akumulatora.

Brak możliwości synchronizacji 
z nadajnikiem.

Dokonaj poprawnej 
synchronizacji.

Po podłączeniu akumulatora 
quadrocopter nie odpowiada.

1.Wyłączone urządzenie
2.Sprawdź napięcie nadajnika i 
odbiornika
3.Problem ze stykiem 
akumulatora

1.Włącz nadajnik/podłącz 
porządnie akumulator.
2.Naładuj/wymień baterie.
3.Popraw połączenie akumulatora 
ze śmigłowcem.

Silniki nie pracują, dioda 
odbiornika miga.

Akumulator się rozładował. Naładuj akumulator.

Wirniki nie przestają się obracać 
po lądowaniu.

Quadrocopter rozkalibrował się 
podczas lotu.

Użyj korektora wznoszenia.

Śmigła się obracają, ale 
śmigłowiec się nie wznosi.

1.Śmigło uległo odkształceniu.
2.Akumulator się rozładował.

1.Wymień śmigło.
2.Naładuj akumulator.

Quadrocopter silnie wibruje. Śmigło uległo deformacji. Wymień śmigło.

Quadrocopter obraca się nawet 
po korekcie, lub obraca się za 
wolno/za szybko.

Śmigło uległo odkształceniu. Wymień śmigło.

Quadrocopter lata na boki nawet 
po korekcie.

Rozkalibrowane serwo. Dokonaj ponownej synchronizacji 
sygnału.

Po upadku z wysokości 
śmigłowiec przestał działać.

1.Silnik się przemieścił.
2.Zębatka się zemknęła.

1.Umieść silnik na miejscu.
2.Dociśnij poluzowaną zębatkę.

Quadrocopter nie odpowiada 
prawidłowo na komendy w trybie 
headless.

Tryb headless został zakłócony. Dokonaj kalibracji

Długość

Wysokość
Długość śmigła
Specyfikacja akumulatora
Czas lotu

Nr. Nazwa części Ilość

Osłona śmigła
Śmigło
Pokrywa kadłuba
Płytka odbiornika
Akumulator
Silnik
Dioda
Klosz
Kadłub
Trzpień z włókna węglowego
Płytka diody ogona

Zębatka
Klosz
Podwozie

Dioda
Trzpień

 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.


