
Kluczowe cechy:

-4-osiowa konstrukcja sprawia, ¿e maszyna jest zwinniejsza podczas lotu
i mniej podatna na podmuchy. Mo¿na nim lataæ wewn¹trz i na zewn¹trz.
-Wbudowany 6-osiowy ¿yroskop zapewniaj¹cy pewny zawis.
-Prosta konstrukcja, u³atwiaj¹ca ewentualn¹ wymianê czêœci.
-Funkcja wykonywania akrobacji powietrznych na trójwymiarowym planie.
-Nowa funkcja headless; przesy³anie obrazu z kamery w czasie rzeczywistym
-Mo¿liwoœæ wykonywania lotów 3D oraz startu przez podrzucenie
-Funkcja Inteligentnego systemu orientacji Lotu, 
-Fotografia lotnicza w czasie rzeczywistym dziêki WiFi
-NOWA FUNKCJA: Mo¿liwoœæ spoczynku w powietrzu dziêki
wbudowanemu barometrowi i regulacji wysokoœci.

INSTRUKCJA OBS£UGI

AGES
14+

X54HW
X54HC

Brand new 
headless and 

altitude-hold modes

4CH 2.4G REMOTE 
CONTROL QUADCOPTER



Zawartoœæ, specyfikacje i akcesoria do pakowania produktów wewnêtrznych w 
niniejszej instrukcji jest bezwzglêdnie tylko dla odniesienia. Nasza firma nie 
ponosi odpowiedzialnoœci za b³êdy w drukowanych treœci i nie mamy mo¿liwoœci
informowania klientów o aktualizacjach w intrukcji.  W przypadku jakichkolwiek 
aktualizacji lub  b³êdów, nale¿y przestrzegaæ informacji zawartych na internetowej
stronie SYMA.

Zasady Bezpieczeñstwa

1. Drobne elementy œmig³owa powinny byæ trzymane poza zasiêgiem
ma³ych dzieci.

2. Podczas lotu, dr¹¿ki powinny byæ wychylane powoli i miarowo.
Pozwoli to zapobiec zderzeniom z przeszkodami.

3. Po zakoñczeniu lotu, nadajnik i quadrocopter powinny zostaæ 
wy³¹czone.

4. Trzymaj bateriê z dala od ognia i innych Ÿróde³ ciep³a.

5. Podczas lotu, œmig³owiec powinien znajdowaæ siê w odleg³oœci
min. 2-3 metrów od ludzi, by unikn¹æ wypadku.

6. Dzieci powinny bawiæ siê œmig³owcem wy³¹cznie pod opiek¹ doros³ych.

7. Nie ³aduj baterii, które nie s¹ do tego przeznaczone.
Podczas ³adowania akumulatorów, zawsze zwracaj uwagê na ich
polaryzacjê.

8. Przed od³o¿eniem zabawki na d³u¿szy okres czasu, usuñ baterie z 
nadajnika i œmig³owca.

9. Nie doprowadzaj do zwarcia panelu zasilania.
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Naprawa i konserwacja

1. Regularnie czyœæ zabawkê za pomoc¹ miêkkiej œciereczki.
2. Unikaj zostawiania na s³oñcu.
3. Trzymaj produkt z dala od wody, gdy¿ mo¿e ona uszkodziæ 
elektronikê. 
4. Regularnie sprawdzaj ³adowarkê i quadrocopter. Jeœli znajdziesz
 usterkê, zaniechaj zabawy, zanim nie zostanie naprawiona.

Zawartoœæ opakowania

- Quadcopter
- Nadajnik 2,4G
- Kabel ³adowania 
USB
- Instrukcja obs³ugi
- Os³ony œmigie³

- Quadcopter
- Nadajnik 2,4G
- Kabel ³adowania USB
- Instrukcja obs³ugi
- Os³ony œmigie³
- Uchwyt na telefon

- Œrubokrêt
- Stopki
- Kamerê WIFI
- Œrubki
- Œmig³a

Pilot Zdalnego Sterowania



Pokrywa Baterii

4 X AA(LR06)
Baterie 1,5V

1.U¿ywaj¹c œrubokrêta, odkrêæ œrubki z pokrywy na tyle nadajnika.
2.W³ó¿ do œrodka 4 baterie AA (brak w zestawie), a nastêpnie 
ponownie przyœrubuj pokrywê.

1.Baterie wk³adaj zgodnie z polaryzacj¹.
2.Nie mieszaj nowych baterii ze starymi.
3.Nie mieszaj ró¿nych rodzajów baterii.

INSTALACJA BATERII W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA

Przyciski na pilocie zdalnego sterowania
Wyœwietlacz pilota zdalnego sterowania



01.Korektor lotu na boki: Pozycja wyjœciowa na œrodku.
(Korektor skrêtu w trybie Mode2)
02.Korektor lotu w przód i w ty³: Pozycja wyjœciowa na
 œrodku.
03.Korektor skrêtu: Pozycja wyjœciowa na œrodku.
(Korektor lotu na boki w trybie Mode2)
04.WskaŸnik prêdkoœci wznoszenia: Pozycja wyjœcio-
wa na dole.
05.WskaŸnik prêdkoœci lotu w przód: Pozycja wyjœcio-
wa na œrodku krzy¿yka.
06.WskaŸnij prêdkoœci lotu w ty³: Pozycja wyjœciowa 
na œrodku krzy¿yka.
07.WskaŸnik prêdkoœci lotu w lewo: Pozycja wyjœciowa
na œrodku krzy¿yka.
08.WskaŸnik prêdkoœci lotu w prawo: Pozycja wyjœcio-
wa  na œrodku krzy¿yka.
09.WskaŸnik skrêtu w lewo. Wychylenie lewego 
dr¹¿ka przyspieszy skrêt.
10.WskaŸnik skrêtu w prawo. Wychylenie lewego
 dr¹¿ka przyspieszy skrêt.
11.”H” oznacza wysok¹ prêdkoœæ, „L” prêdkoœæ nisk¹. 
Przytrzymaj przycisk „A”
przez sekundê, by prze³¹czaæ pomiêdzy nimi.
12.WskaŸnik na³adowania baterii nadajnika.
13.By prze³¹czyæ pomiêdzy trybami MODE 1 i 
MODE 2, trzymaj przycisk „B” przed w³¹czeniem 
nadajnika. Wyœwietlacz poka¿e, w którym trybie siê 
znajdujesz.
14. Moc sygna³u.



Stopki i os³ona œmigie³

  rys. 1                             rys. 2                           rys.3

1. Przymocuj stopki do spodu kad³uba. (Rys.1)
2. Przykrêæ os³ony œmigie³ za pomoc¹ œrubek. (Rys.2-3)

  rys. 1                             rys. 2                           rys.3

Instalacja akcesorium do fotografii z powietrza / 
komponenty do transmisji WIFI

Instalacja uchwytu do telefonu

1. Przymocuj uchwyt na telefon do nadajnika. (Rys.1)
2. Klips powinien pasowaæ do ka¿dego modelu telefonu. (Rys.2)
3. Aby wyj¹æ telefon, nale¿y rozewrzeæ klips. 
Nie wyszarpuj go na si³ê. (Rys.3)



Pobranie i instalacja oprogramowania oraz
sterowników WiFi

Pobranie i instalacja oprogramowania

Dla telefonów z systemem Android, œci¹gnij oprogramowanie ze 
strony www.symatoys.com, lub zeskanuj kod QR , aby pobraæ i
zainstalowaæ program SYMA FPV.
Dla telefonów z systemem IOS, pobierz oprogramowanie 
SYMA FPV z APP STORE lub zeskanuj kod QR.

Wskazówka: Kod QR mo¿e byæ zeskanowany na pude³ku 
oraz na ostatniej stronie instrukcji obs³ugi

 Nawi¹zywanie po³¹czenia

Dioda na nadajniku œwieci siê na zielono, gdy ten jest w³¹czony.
Po oko³o 20 sekundach dioda powinna zacz¹æ migaæ na czerwono,
co œwiadczy o próbie nawi¹zania po³¹czenia z telefonem.
Odszukaj sieæ „FPV WIFI ****” w swoim telefonie i po³¹cz siê z ni¹.
Teraz otwórz program SYMA FPV i kliknij przycisk „START”.
Obraz z kamery powinien wyœwietliæ siê na ekranie telefonu.

1. Uruchom Program
Syma FPV

2. Naciœnij 
przycisk „Start”

3. Obraz pojawi siê
na ekranie

3. Ikony Interfejsu pogl¹du w czasie rzeczywistym

1. Powróæ
2. Sygna³ WIFI
3. Telefon i wideo
4. Wideo
5. Zdjêcie
6. Czas



4. Zdjêcia i filmy w czasie rzeczywistym

Gdy kamera znajduje siê w trybie domyœlnym kliknij w ikonê
„Zdjêcie” lub „Wideo” na interfejsie, aby zrobiæ zdjêcie
lub rozpocz¹æ nagrywanie filmu. (Nagrania mo¿na przejrzeæ
póŸniej w folderze „photo and video check”.)

Tryby Kontrolera i instrukcje

Nadajnik mo¿e dzia³aæ w dwóch trybach, Mode1
i Mode2, aby u³atwiæ zabawê u¿ytkownikom.
Aby prze³¹czaæ pomiêdzy trybami, przytrzymaj
przycisk „B” z prawej strony i w³¹cz nadajnik.



MODE 1
Instrukcja sterowania

Wychyl lewy dr¹¿ek w górê lub w dó³,
aby wznieœæ lub obni¿yæ œmig³owiec.

Wychyl prawy dr¹¿ek w górê lub w dó³,
aby polecieæ w przód lub w ty³.

Wznoszenie i opadanie W przód i w ty³

Skrêt w lewo i w prawo Na boki

Wychyl lewy dr¹¿ek w lewo lub w 
prawo,aby skrêciæ w lewo lub w prawo

Wychyl prawy dr¹¿ek lewo lub w prawo,
aby polecieæ w lewo lub w prawo.

Korekta lotu

Korekta lotu w przód i w ty³

Je¿eli quardocopter sam leci
do przodu lub do ty³u, mo¿esz
to skorygowaæ pionowym
prze³¹cznikiem po prawej
stronie.



Korekta lotu na boki

Korekta skrêtu

Je¿eli quardocopter sam leci
w lewo lub w prawo, mo¿esz
to skorygowaæ poziomym
prze³¹cznikiem po prawej
stronie.

Je¿eli quardocopter sam siê
obraca, mo¿esz to skorygowaæ
poziomym prze³¹cznikiem
po lewej stronie.

MODE 1

Kontrola kierunku lotu

Kontrola kierunku lotu W przód i w ty³

Wychyl lewy dr¹¿ek w górê 
lub w dó³, aby wznieœæ lub 
obni¿yæ œmig³owiec

Wychyl prawy dr¹¿ek w górê
lub w dó³, aby polecieæ w przód
lub w ty³.



Skrêt w lewo i w prawo Na boki

Wychyl prawy dr¹¿ek w lewo 
lub w prawo, aby skrêciæ w lewo
lub w prawo.

Wychyl prawy dr¹¿ek w lewo 
lub w prawo, aby skrêciæ w lewo
lub w prawo.

Wychyl lewy dr¹¿ek lewo lub 
w prawo, aby polecieæ w lewo lub 
w prawo.

Korekta lotu

Korekta lotu w przód i w ty³

Korekta lotu na boki

Korekta skrêtu

Je¿eli quardocopter sam leci
do przodu lub do ty³u, mo¿esz
to skorygowaæ pionowym
prze³¹cznikiem po prawej
stronie.

Je¿eli quardocopter sam leci
w lewo lub w prawo, mo¿esz
to skorygowaæ poziomym
prze³¹cznikiem po lewej
stronie.

Je¿eli quardocopter sam siê
obraca, mo¿esz to skorygowaæ
poziomym prze³¹cznikiem
po prawej stronie.



Przygotowanie do lotu

1. Prze³¹cz w³¹cznik
na pozycjê „ON”.

2. Otwórz pokrywê
baterii i pod³¹cz
bateriê do gniazda
zasilania.

3. Umieœæ pokrywê 
na miejscu i w³¹cz
quadrocopter.

4.Wychyl lewy dr¹¿ek do oporu w górê, 
a nastêpnie w dó³. Z nadajnika wydobêdzie 
siê dŸwiêk, który oznajmia, ¿e quadrocopter 
jest gotów do lotu.

II. W³¹czanie quadracoptera 

Metoda 1: Pchnij lewy dr¹¿ek jak najwy¿ej,
a nastêpnie cofnij na œrodek, ³opaty zaczn¹ 
poma³u wirowaæ.



Metoda 2: Przesuñ lew¹ i praw¹ dŸwigniê
do wewn¹trz i wykonañ ruch pêtli w 
kszta³cie „8" przez 1 sekundê, œmig³a zaczy-
naj¹ poma³u wirowaæ. 

III. Wy³¹czanie quadracoptera

Metoda 1: Pchnij lewy dr¹¿ek maks. w dó³
na 2-3 sekundy, teraz model mo¿e zostaæ
wy³¹czony

Metoda 2: Przesuñ lewy i prawy dr¹¿ek
wewnêtrz i wykonaj ruch pêtli w kszta³cie
„8" przez 1 sekundê, teraz model
mo¿e zostaæ wy³¹czony.

Objaœnienie Funkcji

1.Zabezpieczenie przed spadkiem mocy:

Gdy œwiat³a na spodzie œmig³owca 
zaczynaj¹ migaæ, oznacza to, ¿e akumulator
 jest na wyczerpaniu. Wyl¹duj maszyn¹
i na³aduj akumulator.



2.Zabezpieczenie przed spiêciem:

Je¿eli œmig³o siê zaklinuje, zasilanie zostanie
od³¹czone. By kontynuowaæ lot,
nale¿y ponownie zsynchronizowaæ pojazd.

3.Korekcja wznoszenia:

U³ó¿ quadrocopter poziomo i wychyl oba 
dr¹¿ki nadajnika w prawy, dolny róg na 2-3 
sekundy. Lampka quadrocoptera powinna
ponownie zacz¹æ szybko migaæ, po 2-3 
sekundach lampka znowu powinna paliæ siê 
sta³ym œwiat³em. Oznacza to,¿e operacja siê powiod³a.

4.Przewrotka 3D:

Gdy opanujesz ju¿ podstawy, mo¿esz
spróbowaæ wykonaæ ekscytuj¹ce powietrzne
akrobacje. Najpierw wzbij siê na wysokoœæ
ponad 3 metrów, wciœnij Przewrotki 3D
po prawej stronie nadajnika, a nastêpnie
wychyl prawy dr¹¿ek w dowolnym kierunku,
by wykonaæ fiko³ka o 360 stopni.

Porada: Przewrotka 3D wychodzi najlepiej
z w pe³ni na³adowan¹ bateri¹.

5.Rzut quadrocopterem:

Dziêki 6-osiowemu ¿yroskopowi, mo¿esz
nawet rzuciæ quadrocopterem,
a on ustabilizuje siê i wyrówna lot
po wychyleniu lewego dr¹¿ka w górê.
Mo¿na tego dokonaæ, równie¿
gdy qudrocopter siê obraca.



6. Funkcja Inteligentnego Systemu Orientacji Lotu / 
Funkcja Headless

1. W³¹cz kontroler przyciskiem „ON”

2. Pod³¹cz akumulator do quadracoptera
i przesuñ w³¹cznik w pozycjê ON. Ustaw
model przodem do kierunku lotu

3. Przesuñ dr¹¿ek gazu maksymalnie do
góry a nastêpnie do samego do³u. Kiedy 
nadajnik wyda sygna³ dŸwiêkowy, oznacza
to, ¿e to procedura okreœlania przodu 
modelu zosta³a zakoñczona. 



2. Prze³¹czanie na funkcjê headless

1. Po synchronizacji sygna³u, w³¹czony zostaje 
tryb domyœlny, a dioda nadajnika œwieci sta³ym
œwiat³em. Aby prze³¹czyæ siê na tryb headless,
musisz wcisn¹æ i przytrzymaæ przycisk na 
górze nadajnika przez 2 sekundy. O aktywo-
waniu trybu headless poinformuje ciê sygna³ 
dŸwiêkowy. Aby wy³¹czyæ ten tryb, wystarczy ponownie przytrzymaæ 
ten sam przycisk przed 2 sekundy. (W trybie headless diody 
œmig³owca migaj¹ powoli, raz na 4 sek.)

2. W trybie headless, nie musisz zwracaæ 
uwagi na to, w któr¹ stron¹ zwrócony jest 
dziób quadrocoptera, gdy¿ bez wzglêdu na to,
jak go obrócimy, kierunek lotu bêdzie zawsze
zdefiniowany na podstawie pierwotnego 
po³o¿enia œmig³owca.

3. Skorygowanie definicji frontu
Je¿eli œmig³owiec rozbije siê w trybie 
hedless, definicja frontu mo¿e ulec wypaczeniu
i musi zostaæ skorygowana. Aby ponownie 
zdefiniowaæ front, nale¿y wychyliæ oba dr¹¿ki 
jednoczeœnie w lewy, dolny róg. Gdy diody na
 quadrocopterze zaczn¹ powoli migaæ przez 3 
sekundy, oznacza to, ¿e korekta zosta³a przeprowadzona pomyœlnie.

£adowanie akumulatora

1.Prze³¹cz w³¹cznik quadrocoptera na 
pozycjê OFF i otwórz pokrywê baterii.



2.Wyci¹gnij kabel baterii z gniazda

3. Aby rozpocz¹æ ³adowanie, pod³¹cz drug¹
koñcówkê kabla USB do gniazda USB w 
komputerze. Lampka na kablu USB zapali 
siê podczas
³adowania baterii i zgaœnie, gdy bateria bêdzie
w pe³ni na³adowana. Uwaga: Pamiêtaj, by wyj¹æ
kabel ³adowania USB z gniazda komputera,
zanim go wy³¹czysz.

4. Pod³¹cz ponownie przewód baterii
do gniazda zasilania, a nastêpnie zamknij 
klapkê

UWAGA: Jeœli u¿ywasz komputera do ³adowania, pamiêtaj o wyjêciu przewodu
przed wy³¹czeniem komputera. Po na³adowaniu w³ó¿ baterie do modelu i
zamknij klapkê baterii.

Bezpieczne ³adowanie:

1.Podczas ³adowania produkt nale¿y umieœciæ na suchym pod³o¿u
w wentylowanym pomieszczeniu z dala od Ÿróde³ ciep³a i wybuchowych substancji.
2.Przed ³adowaniem nale¿y wyj¹æ baterie z quadrovoptera. £adowaæ nale¿y pod
nadzorem osoby doros³ej.
3.Po locie, poczekaj a¿ bateria ostygnie, zanim zaczniesz j¹ ³adowaæ, w innym
wypadku mo¿e napêczniej lub zaj¹æ siê ogniem.
4.U¿ywaj tylko za³¹czonego kabla USB. Je¿eli bateria by³a u¿ywana przez d³ugi
czas, lub wygl¹da na napêcznia³¹, nale¿y j¹ wymieniæ.
5.Nieu¿ywana bateria sama zacznie siê roz³adowywaæ. Zbyt czêste ³adowanie
i roz³adowywanie baterii mo¿e skróciæ jej ¿ywotnoœæ.

Czas ³adowania jest mniejszy ni¿ 130 minut ~ czas lotu d³u¿szy 
ni¿ 7,5 minuty!



Problemy i rozwi¹zania



Monta¿ kamery

Demontowanie kamery

rys. 1                                                  rys. 2

Demontowanie kamery:

1. Wyci¹gnij kabel kamery z quadrocoptera (Rys. 1).

2. Zwolnij blokadê, dociskaj¹c wyznaczone miejsce i wyci¹gnij
przy tym kamerê.(Rys. 2)

rys. 1                                                  rys. 2

Montowanie kamery: 

1. Wciœnij kamerê, jak pokazano na ilustracji. (Rys. 1)

2. Pod³¹cz kabel kamery do quadrocoptera. (Rys. 2)





Górna obudowa

Dolna obudowa

G³ówne ³opaty 

G³ówne ³opaty

Os³ona Œmigie³

Pokrywa baterii

G³ówny Silnik

G³ówny Silnik

P³ytka Steruj¹ca

Os³ona Lamp

Œwiat³a

Akumulator

Zêbatka

Kamera

P³ozy / stopki

Parametry

D³ugoœæ kad³uba: 315 mm      Wys. kad³uba: 105mm
Szerokoœæ kad³uba: 315mm   Bateria: 3,7V 500mah
Kod g³ównego silnika: fi 8

Urz¹dzenie mo¿e nieznacznie odbiegaæ wygl¹dem
od tego przedstawionego w instrukcji.



Œrodki ostro¿noœci i zalecenia:
-Ten model helikoptera przeznaczony jest do u¿ytku wewn¹trz zamkniêtych
pomieszczeñ
-Zalecana odleg³oœæ od helikoptera to 2metry. Zalecana przestrzeñ do lotu
helikoptera wynosi 3 metry z ka¿dej strony, oraz 2 metry wysokoœci
-Upewnij siê, ¿e na drodze lotu helikoptera nie znajduj¹ siê ¿adne przeszkody
np.w ..¿yrandol, meble,telewizor w które helikopter móg³by uderzyæ
-Nie naklejaj na helikopter ¿adnych dodatkowych naklejek, mo¿e to zas³oniæ
czujniki podczerwieni, oraz doprowadziæ do utraty kontroli i zniszczenia

Gwarancja:
-Produkt objêty 12 miesiêczn¹ gwarancj¹
-Gwarancja nie obejmuje czêœci eksploatacyjnych ulegaj¹cych naturalnemu
zu¿ywaniu, np.œmig³a,zêbatki ,bateria itp..
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ mechanicznych spowodowanych
win¹ u¿ytkownika, np..lub niew³aœciwym lub nieumiejêtnym pos³ugiwaniem siê
helikopterem
- W przypadku uszkodzenia helikoptera, nale¿y go odeslaæ we w³asnym
zakresie do miejsca zakupu, wraz z za³¹czonym dokumentem zakupu.
-Reklamacje bez wa¿nego dowodu zakupu nie bêd¹ rozpatrywane

Dystrybucja
KIK SP. Z O.O. SP.K.
UL. HETMAÑSKA 10, 15-727 BIA£YSTOK
NIP: 5423089180
E-MAIL: HURT@KONTEXT.PL

Informacje o RTTE:
Niniejszym, firma Syma Model Aircraft Industrial, Co. Ltd oœwiadcza, ¿e produkt jest
zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami
dyrektywy 1995/5/WE

Pe³ny tekst Deklaracji zgodnoœci znajduje siê do wgl¹du w siedzibie firmy dystrybutora
pod adresem: ul..Hetmañska 10, 15-727 Bia³ystok, 
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