
Zawartoœæ pude³ka:

• 1 x RC Samolot

• 1 x 2.4 Ghz pilot RC (6x AA-baterie - brak w opakowaniu)
• 1 x 7,4V 300mAh akumulator
zapasowe œmig³a
• 1 x usztywniacz skrzyde³
• 1 x £adowarka

Dane techniczne:

Specyfikacja

Zasady bezpieczeñstwa

F959 Sky-king

     Instrukcja obs³ugi
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Czêstotliwoœæ: 2,4GHz
Rozpiêtoœæ skrzyde³: 750mm
D³ugoœæ ca³kowita: 565mm
Materia³: EPO
Silnik napêdowy: N60
Zasiêg: do 200 metrów
Akumulator: LiPo 7.4V 300mAh
Czas lotu: do 15 minut
Czas ³adowania: 30-40 minut
Waga bez akumulatora: 100g
Baterie do nadajnika: 6 x AA 1.5V (nie do³¹czone do zestawu)

F929 nie jest zabawk¹, a precyzyjnym modelem zdalnie sterowanym. Pomimo niewielkich rozmiarów, posiada 
potencja³ do wyrz¹dzenia powa¿nej szkody. Steruj¹c modelem nale¿y przestrzegaæ zasad bezpieczeñstwa. U¿ywanie 
samolotu w nieprzewidziany w instrukcji sposób jest gor¹co odradzane, gdy¿ mo¿e byæ potencjalnie niebezpieczne. 
Produkt powinien byæ u¿ywany przez osoby powy¿ej 15 roku ¿ycia. Producent i dystrybutor nie ponosz¹ 
odpowiedzialnoœci za szkody wyrz¹dzone na skuter nieumiejêtnego obchodzenia siê z maszyn¹, nieprawid³owego 
z³o¿enia, czy u¿ytkowania uszkodzonego modelu. Prosimy o upewnienie siê, ¿e podczas u¿ytkowania przestrzegane s¹ 
wszystkie zasady bezpieczeñstwa.

Upewnij siê, ¿e w miejscu lotu nie obowi¹zuje zakaz u¿ywania lataj¹cych modeli RC. Lataj zachowuj¹c bezpieczn¹ 
odleg³oœæ od ludzi i zwierz¹t. £atwo jest utraciæ panowanie nad lataj¹c¹ maszyn¹ zdalnie sterowan¹. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e 
pilot jest zawsze odpowiedzialny za swoje akcje, bez wzglêdu na to, czy by³y one zamierzone czy nie. Lataj w 
przestronnych miejscach z dala od przeszkód. Model zosta³ zaprojektowany zmyœl¹ o locie wewn¹trz pomieszczeñ, jak i 
pod otwartym niebem. Lataj¹c na zewn¹trz, nale¿y mieæ na uwadze fakt, i¿
prêdkoœæ wiatru nie powinna przekraczaæ 28 km/h. Nie lataj w pobli¿u ognia, lub innych Ÿróde³ znacznego ciep³a, w 
pobli¿u kabli wysokiego napiêcia, w deszczu, podczas burzy.
CHROÑ PRZED WILGOCI¥
Woda mo¿e uszkodziæ liczne elektroniczne elementy znajduj¹ce siê wewn¹trz nadajnika, jak i samego modelu. Z tego te¿ 
powodu samolotem nie mo¿na lataæ podczas deszczu, czy przy du¿ej wilgotnoœci powietrza.
UWAGA
- Nieumiejêtne pos³ugiwanie siê modelem zdalnie sterowanym mo¿e doprowadziæ do wypadku, a w rezultacie 
uszkodzenia mienia lub uszczerbku na zdrowiu.
- Niestosowanie siê do instrukcji zamieszczonych w niniejszej ksi¹¿eczce jest potencjalnie niebezpieczne. 
- Nie nale¿y podejmowaæ prób samodzielnego rozmontowywania modelu.



Nie lataj:

 - Wokó³ zwierz¹t i ludzi

 - Wokó³ du¿ych grub ludzi

 - W ograniczonej widocznoœci albo w ciemnoœci

-   BeaufortW wietrze powy¿ej 2 w skali

-  W pobli¿u wysokich pylonach napiêcia i / lub innych typów okablowania

--  W czasie burzy, deszczu lub du¿ej wilgotnoœci. Urz¹dzenie nie jest wodoodporne.

£adowanie Akumulatora
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1.     Dioda LED
2.     Li-po Akumulator

Pod³¹cz ³adowarkê do gniazdka i pod³¹cz akumulator do ³adowarki.

Green LED ON = ³adowanie akumulatora
Green LED OFF = na³adowany akumulator
Green LED flashing = uszkodzony akumulator
Red LED ON = ³adowarka
Red LED OFF = uszkodzona ³adowarka/ Ÿle pod³¹czona ³adowarka

Input : 220V
Charging Current : 500mA
Full Voltage: 4.2 +/- 0.03V

Mo¿na to zrobiæ tylko w jeden sposób: poprzez mocne 
pod³¹czeniu kabla ³adowania. Jeœli zapali siê zielona lampka, 
akumulator jest w pe³ni na³adowany i mo¿e byæ od³¹czony. Potem 
nie zapomnij od³¹czyæ ³adowarki od gniazdka œciennego.

1. WskaŸnik baterii
2. Konwersja / tryb

3.  Wyœwietlacz korekty pionowej
4.  Wyœwietlacz korekty steru
5.  Wyœwietlacz korekty kierunkowej
6.  Wyœwietlacz korekty prêdkoœci
7.  Prêdkoœæ

Pilot Zdalnego Sterowania



Instalacja akumulatora

1. Otwórz okno

2 Wsuñ baterie tak jak pokazane na obrazku:
. 

3. Po prawid³owym w³o¿eniu baterii, zamknij okno samolotu

Montowanie Skrzyde³

1. Jako pierwsze montujemy lewe skrzyde³ko 2. Prawe skrzyd³a montujemy za pomoc¹ prêtów

3. SprawdŸ czy wszystko zamocowane jest stabilnie 4. Monta¿ zakoñczony



1.�LE: Nos zadarty do góry. 
2.DOBRZE: Samolot jest wyrównany.
3.�LE: Nos skierowany ku do³owi.

Start z rêki

Po prawid³owej synchronizacji weŸ samolot do rêki i 
trzymaj¹c mocno i równo, skieruj nos samolotu pod 
wiatr. Wychyl lewy dr¹¿ek do oko³o 60% maksymalnej 
wysokoœci i delikatnie wychyl do góry prawy dr¹¿ek. 
Wypuœæ samolot.

L¹dowanie

Samolot powinien podchodziæ do l¹dowania pod niewielkim 
k¹tem. Je¿eli czujesz, ¿e samolot obni¿a lot zbyt gwa³townie, 
ponownie poderwij go do góry. Gdy ko³a samolotu dotn¹ ziemi, 
natychmiast wy³¹cz przyspieszenie i pozwól mu wytraciæ 
prêdkoœæ.

Akumulator

Zakoñczenie lotu

Zawsze po zakoñczeniu lotu od³¹czaj 
akumulator od samolotu.
Je¿eli zostawimy akumulator pod³¹czony 
na d³ugi okres czasu, mo¿e to go 
uszkodziæ, a nawet stanowiæ realne 
zagro¿enie po¿arowe. 

Wy³¹cz nadajnik

Po zakoñczeniu lotu wy³¹cz nadajnik. Je¿eli 
nie masz zamiaru u¿ywaæ nadajnika przez 
d³u¿szy czas, wyjmij z niego baterie.
Baterie pozostawione w nadajniku na d³ugi 
okres czasu, mog¹ zacz¹æ przeciekaæ, co w 
rezultacie mo¿e doprowadziæ do 
uszkodzenia urz¹dzenia, a nawet stanowiæ 
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KROK 2: KONTROLA WZNOSZENIA/OPADANIA I SKRÊTU

W powietrzu steruj pu³apem lotu i skrêcaj 
za pomoc¹ prawego dr¹¿ka.

KROK 3: KONTROLA OBROTU

Wychylaj¹c lewy dr¹¿ek na boki, mo¿emy 
przechyliæ samolot w kierunku zgodnym 
z kierunkiem wychylenia dr¹¿ka.

Korekta podczas lotu:

Je¿eli tu¿ po oderwaniu siê od ziemi nos schodzi na prawo lub na lewo, skoryguj to korektorem 
kierunkowym przesuwaj¹c go w kierunku odwrotnym do lotu samolotu.

Je¿eli nos samolotu sam opada lub siê podnosi, skoryguj to korektorem wznoszenia, przesuwaj¹c 
go w kierunku przeciwnym do lotu samolotu.

Je¿eli samolot tu¿ po oderwaniu siê od ziemi przechyla siê na boki, skoryguj to korektorem lotki, 

WYMIANA ŒMIG£A

a nastêpnie usuñ samo œmig³o. Nowe œmig³o 

umieœæ w miejsce starego i z powrotem na³ó¿ 

Za pomoc¹ szpikulca zdejmij nak³adkê ze œmig³a, 

RADY DLA POCZ¥TKUJ¥CYCH

Przed rozpoczêciem lotu upewnij siê, ¿e wszystkie œrubki s¹ mocno 
dokrêcone i czy baterie w nadajniku i akumulator s¹ w pe³ni na³adowane.

KROK 1: KONTROLA PRZYSPIESZENIA

Gdy samolot oderwie siê od ziemi, 
delikatnie operuj lewym dr¹¿kiem, 
dostosowuj¹c prêdkoœæ do potrzeb. 
Ci¹g³y lot przy maksymalnej prêdkoœci 
mo¿e obci¹¿yæ silnik.



Zanim opanujesz trudn¹ sztukê lotu modelem zdalnie sterowanym, zapoznaj siê uwa¿nie 
z treœci¹ niniejszej instrukcji obs³ugi. Najwiêksz¹ uwagê poœwiêæ rozdzia³owi dotycz¹cego 
sterowania i kontynuuj dopiero po zapamiêtaniu funkcji nadajnika.

1.Postaw samolot na ziemi ogonem do siebie.
2.Poæwicz u¿ywanie dr¹¿ków sterowania i przyspieszenia wychylaj¹c lewy w górê i w dó³, 
   a prawy we wszystkie strony.
3.Te æwiczenia s¹ bardzo istotne i powinny byæ wykonywane, dopóki u³o¿enie d³oni na nadajniku 
   i ruchy palców nie wydadz¹ siê byæ czymœ naturalnym.

Tryb TrybRysunek Rysunek

Obrót w lewo

Obrót w prawo

Skrêt w lewo

Wniesienie 

Opadanie

Skrêt w prawo

W³¹cz nadajnik. Po w³¹czeniu 
s³yszalny bêdzie sygna³ dŸwiêkowy.

W³¹cznik

UWAGA! Lewy 
dr¹¿ek musi 
znajdowaæ byæ 
wychylony 
maksymalnie 
w dó³.

Krok 2

Pod³¹cz akumulator do samolotu. Dioda 
samolotu zacznie migaæ. Po kilku sekundach 
miganie ustanie i s³yszalny bêdzie sygna³ 
dŸwiêkowy oznajmiaj¹cy zakoñczenie procesu 
synchronizacji.

Akumulator

Krok 3

Synchronizacja jest zakoñczona. Ster powinien 
wyrównaæ. Je¿eli tego nie uczyni, mo¿na u¿yæ 

Korekta Lotu

Synchronizacja sygna³u



**** Instrukcja montowania i u¿ywaia kamery (Tylko w modelach z do³¹czon¹ kamer¹)

1. Do tego produktu mo¿na do³¹czyæ kompatybiln¹ kamerkê
firmy WLToys 720p 30-klatek

2. Kamera jest wyposa¿ona w uchwyt do montowania na
pokrywie okna i pod³¹czona za pomoc¹ gniazda 
widocznego na zdjêciu

3.  Górny prawy przycisk na pilocie s³u¿y do sterowania 
aparatem oraz do robienia zdjêæ z aparatu. Ka¿dorazowe
wciœniêcie przycisku, zaysgnalizowane dŸwiêkiem ozacza 
zrobienie zdjêcia. 
Tryb nagrywania, wciœnij d³u¿ej (2 sekundy) przycisk aparatu,
us³yszysz dwa sygna³y i powinno pojawiæ siê czerwona 
œwiate³ko informuj¹ce o rozpoczêciu nagrywania. 

Uwaga: Pamiêtaj o w³o¿eniu karty pamiêci, w przeciwnym 
razie nie bêdzie mo¿na przejœæ w tryb foto/video

Ul. Hetmañska 10 / 15-727 Bia³ystok

Gwarancja: Gwarancja wa¿na 12 miesiêcy od daty zakupu. Nie obejmuje uszkodzeñ mechanicznych, 
b¹dŸ zagubienia jakichkolwiek elementów. Wszelkie u¿ywanie w celu niezgodnym z za³¹czon¹ instrukcj¹ 
nie bêdzie podlega³o pod warunki gwarancyjne.

Uwaga: Zabawka mo¿e zawieraæ ma³e elementy, chroniæ przed dzieæmi poni¿ej 3 lat. 
Pude³ko nale¿y od³o¿yæ w bezpiecznym miejscu, w celu zminimalizowania ryzyka.
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