
£adowarka                        Akumulator                    £opaty                          dodatek do ³opaty

Akcesoria

Standardowe wyposa¿enie

IloœæNazwa

Instrukcja

Dron

£adowarka

Akumulator 7.4V 2000mah

£opaty
Pilot RC
Os³ona £opat

Model: Wyposa¿enie

1x - 5.8G kamera, 1x - 5" 8G wyœwietlacz, 1x - 5"8G specyfikacja 
monitora kamery, 1x - Kabel ³aduj¹cy

1x Kamera WIFI, 1x uchwyt na telefon, 2x œruba do uchwytu na 
telefon, instrukcja x1

Kamera 720p x 1, czytnik karty pamieci 4Gb x 1

Zawartoœæ w poszczególnych modelach

Œrodki bezpieczeñstwa

Zalecenia recyklingu baterii

• Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê
• Model ten nie nadaje siê dla dzieci poni¿ej 14 lat i zawiera ma³e elementy,
• Dzieci powinny u¿ywaæ tylko tego modelu pod nadzorem osoby doros³ej
• Trzymaj rêce, twarz, w³osy i ubrania z dala od ostrzy.
• Stañ z dala od ruchomych czêœci helikoptera
• Po u¿yciu helikoptera ZAWSZE od³¹czyæ akumulator i wyjmij go z urz¹dzenia
• Model i nadajnik musi byæ wy³¹czony po u¿yciu
• Zawsze lataæ w otwartym i bezpiecznym œrodowisku, gdzie nie spowoduje ¿adnego 
zagro¿enia dla innych
• Na pilocie, zalecamy baterie AA o napiêciu 1,5 do 1,2 V.
• Dla osób bez doœwiadczenia, zalecamy, aby nauczyæ siê lataæ z doœwiadczonym 
u¿ytkownikiem podczas pierwszych lotów
• Przed ka¿dym lotem, przetestowaæ limitu odleg³oœci od nadajnika
• Zachowaj te instrukcje bezpieczne
• Zawsze nale¿y przestrzegaæ lokalnych przepisów i rozporz¹dzeñ! W razie w¹tpliwoœci 
skontaktuj siê ze sprzedawc¹.

Nie lataj:
- Wokó³ ludzi lub zwierz¹t
- Wokó³ du¿ych grup ludzi
- W ograniczonej widocznoœci lub w warunkach s³abego oœwietlenia
- Wiatry powy¿ej 2 Beaufort
- Blisko pylony wysokie napiêcie i / lub inne rodzaje okablowania
- W czasie burzy, deszczu lub du¿ej wilgotnoœci. Urz¹dzenie nie jest wodoodporne.

Wstêp

Dziêkujemy za zakup produktu marki WLToys. Q303 jest 
najnowszym modelem z serii.  Proszê przeczytaj tê instrukcjê
Uwa¿nie, przed pierwszym lotem.

Zasady recyklingu baterii

Dla wra¿liwego i racjonalnego zachowania, ochrony i poprawy, jakoœci 
œrodowiska naturalnego, ochrony Zdrowia ludzkiego i ochrony zasobów naturalnych, 
u¿ytkownik musi wys³aæ produkt bezu¿yteczny do Odpowiednich urz¹dzeñ stworzonych 
do tego celu zgodnie z prawem. Przekreœlonego kontenera na kó³kach Oznacza, ¿e 
produkt musi byæ poddane recyklingowi (Ostrze¿enie: nie wyrzucaj go w swoim koszu).

U¿ytkownik musi zwróciæ zu¿yte baterie i akumulatory. Zabrania siê wyrzucaæ 
zu¿ytych baterii w pojemnikach Zawieraj¹cych odpady z gospodarstw domowych! 
Baterie Akumulatory zawieraj¹ce substancje niebezpieczne s¹ Oznaczone symbolem 
przekreœlonego kosza na œmieci. Symbol wskazuje, ¿e produkt powinien byæ poddane 
Recyklingowi. Symbole chemiczne odpowiednich substancji Niebezpiecznych s¹ kadm 
(Cd), rtêæ (Hg), Pb (o³ów). Zastosowane baterie mog¹ byæ usuwane przez bezp³atnie W 
punktach zbiórki w swojej spo³ecznoœci, sklepach lub Gdziekolwiek sprzedawane s¹ 
baterie. Uprzejmie prosimy, Aby spe³niaæ swoje obowi¹zki prawnych i przyczyniæ siê Do 
ochrony œrodowiska

.

- Przechowuj baterie poza zasiægiem dzieci
- Nie akumulatory nie powinny byã doùadowywane
- Nierównomiernie naùadowanych akumulatorów lub baterii róýnych typów nie powinno 
siæ uýywaã razem
- Zaleca siæ stosowanie podobnych baterii
- Po uýyciu helikoptera, naleýy wyjàã baterie, jeýeli nie uýyje go ponownie przez dùugi 
okres czasu
- Terminale nie muszà byã zwarte
- Model ten jest wyposaýony w akumulator Li-Po. Akumulatory Li-Po wymagajà 
szczególnej uwagi,
Postæpuj zgodnie z instrukcji
- Baterie naleýy ùadowaã za pomocà ùadowarki dostarczonej przez Wltoys
- Podczas ùadowania baterii, naleýy zawsze upewniã siæ, ýe robisz to na niepalnej 
powierzchni
- Nie naleýy pozostawiaã bez nadzoru ùadowania
- Zawsze naùadowane baterie do 100%
- Upewnij siæ, ýe przewody baterii nie sà w kontakcie, aby uniknàã zwarcia
- Przewody zapùonowe akumulatora nie mogà byã zmienione lub uszkodzone
- Nigdy nie uszkodziã baterie mechanicznie (mogùoby to spowodowaã wybuch)
- Akumulator nie powinien byã umieszczony w pobliýu dzieci (chyba ýe masz nadzoru 
osoby dorosùej)
- Projekt techniczny baterii nie moýe byã zmieniona
- Dotkniecie uszkodzonych akumulatorów moýe spowodowaã obraýenia. Jeýeli nie ma 
kontaktu ze skórà lub oczami,
Natychmiast skonsultowaã siæ z lekarzem!

Instrukcje Akumulatora Li-Po.

£¹dowarnie Baterii

UWAGA: U¿ywaj tylko ³adowarki dostarczonej przez WLToys
UWAGA: Nigdy nie u¿ywaj ³adowarki bez adaptera AC - DC

£adowarka + adapter

Akumulator

Postêpuj zgodnie z instrukcjami na rysunku:

1. Upewnij siê ¿e moc baterii i akumulatora jest odpowiednia
2. Kiedy w³¹czasz zasilanie drona, upewnij siê ¿e dŸwignie steruj¹ce s¹ w dole
3. SprawdŸ czy uda³o siê nawi¹zaæ po³¹czenie miêdzy dronem a pilotem
4. ZnajdŸ odpowiednie miejsce na lot, z dala od zabudowañ, samochodów, lini wysokiego 
napiêcia itp.

Pierwszy Lot

Po postawieniu drona na pod³odze, w³ó¿ baterie 
w kieszeñ, a¿ us³yszysz klik. Diody powinny 
mrygaæ, nie ruszaj teraz drona, ³¹czy siê on z 
pilotem, ustawia ¿yroskop i zczytuje pozycje 
poziom¹

Przesuñ w³¹cznik na ON, us³yszysz dŸwiêk 
najpierw w pilocie, a potem z drona, nastêpnie 
w tym samym czasie sygna³ dŸwiêkowy, 
oznacza to zakoñczenie parowania

Pchnij lew¹ 
dŸwigniê na
najni¿sz¹ 
pozycjê

Po zakoñczeniu lotu, wyjmij bateriê.

Jeœli zostawisz baterie w³o¿on¹ na d³ugo,
mo¿e siê ona zniszczyc, wy³adowaæ a nawet
doprowadziæ do po¿aru.

Wy³¹cz transniter. Jeœli transmiter ma nie byæ 
u¿ywany przez d³ugi czas, wyjmij z niego 
bateriê.

Jeœli pozostawisz bateriê w œrodku, mog¹ siê 
one wylaæ i nienaprawialnie zniszczyæ urz¹dze-
nie

Wy³¹cz transniter. Jeœli transmiter ma nie byæ 
u¿ywany przez d³ugi czas, wyjmij z niego 
bateriê.

Specyfikacja

Tryb dr¹¿ka sterowania

Tryb dr¹¿ka sterowania

Wsk¹Ÿnik prêdkoœci

WskaŸnik dywersji

WskaŸnik mocy baterii

Instrukcja latania

Je¿eli nie jesteœ zaznajomiony z pilotem Q303, zazponaj siê z nim pare minut przed pierwszym
lotem

Lewa dŸwignia

W górê Unosi siê W dó³ Obni¿a siê

Sterowanie

W lewo Przód obraca siê w lewo Przód obraca siê w prawoW prawo

Góra/dó³

W górê Do przodu W dó³ Do ty³u

Prawo/lewo

W lewo Dron przesuwa siê w lewo W prawo Dron przesuwa siê w prawo

Brak mo¿liwoœci nawi¹zania 
po³¹czenia z pilotem

Dioda LED œwieci siê d³u¿ej ni¿
4s po w³o¿eniu baterii.

Powtórz proces w³¹czanie i
wy³¹czania

Brak odpowiedzi po w³o¿eniu
baterii do helikoptera

1. Moc baterii i akumulatora
2.SprawdŸ napiêcie 
3. S³aby docisk na zaciskach akumulatora

1. W³¹cz pilot i sprawdŸ czy bateria jest 
poprawnie w³o¿ona
2. U¿yj w pe³ni na³adowanych baterii i aku
3. W³ó¿ poprawnie baterie i sprawdŸ zaciski

Silniki nie odpowadaj¹ na dzia³ania pilota,
LED miga na pilocie 

Wyczerpana bateria drona
Na³aduj w pe³ni akumulator

G³ówne silniki wci¹¿ pracuj¹ po 
wyl¹dowaniu

Dr¹¿ek nie jest w pozycji zero Umieœæ dr¹¿ek w pozycji zero

G³ówne silniki pracuj¹, ale nie ma 
mo¿liwoœci poderwaæ drona z ziemi

1. Uszkodzone silniki
2. Wyczerpana bateria

1. Wymieñ g³ówne ³opaty
2. Na³aduj i wymieñ akumulator

Silne wibracje na dronie 1. Deformacja silnika 1. Wymieñ silnik

Brak mo¿liwoœci lotu po upadku 1. Silniki wypad³y
2. Uszkodzony ¿yroskop

1. Zamontuj ponownie silnik
2.Dokrêæ ¿yroskop

Du¿e odchylenia w trybie headless Czêœciowe uwolnienie drona
poczas kodowania

Ponowie zakoduj drona

Unosi siê mimo rozkazu w górê
lub w dó³

Dr¹¿ek nie znajduje siê w neutralnej
pozycji

Ustaw dr¹¿ek w neutralnej pozycji

Parametry drona

D³ugoœæ                                                                     420mm                   

Wysokoœæ                                                                  150mm

D³ugoœæ ³opat                                                             230mm

Specyfikacja baterii                                                    7.4V 2000mah

Czas lotu                                                                    8-9min

Wciœnij przycisk headless przez 2s, pilot wyda z siebie krótki dŸwiêk, tylne œwiat³a drona migaj¹
Sztbko, i zaczyna on proces powracania. 
Uwaga: Trzeba zakodowaæ wczeœniej miejsce docelowe drona, w trakcie lotu powrotnego nie ma 
mo¿liwoœci zmiany kierunku

Automatyczny powrót

Po kolizji lub wymianie p³ytki steruj¹ce dron jest niestabilny w locie, mo¿e on zostaæ skalibrowany 
w ¿yroskopie. Jednoczeœnie dwa dr¹¿ki przez 2s, w lewy dolny róg, diody na dronie powinny 
zacz¹æ mrygaæ, przez pare sekund LED œwieci œwiat³em ci¹g³ym,
Kalibracja jest ukoñczona.

Z przodu drona, dŸwiêk po wyl¹dowaniu zakoduj na pilocie tryb headless przycyskiem, aby wejœæ 
W tryb headless z pilota w tym samym czasie, wciœnij przycisk MODE aby wyjœæ z tryb. Uwaga: 
Musisz u¿yæ trybu headles przed zakodowaniem drona! Kiedy nie mo¿a zmieniæ kierunku!

 headless...

Kalibracja pilota

Œrodki ostro¿noœci i zalecenia:
-Ten model helikoptera przeznaczony jest do ubytku 
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 odes³aæ 
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

Instrukcja obs³ugi
1.        Dioda LED
2.        Module 1 : Water jet; bubble jet; video; basket up; lead 

single missile
3.       Przepustnica / dr¹¿ek do zmiany kierunku lotu
4.        Korekta wysokoœci lotu

5.        Korekta kierunku lotu
6.        40% obrotów
7.        60% obrotów
8.        80% obrotów
9.        LCD wyœiwetlacz
10.      Przycisk zasilania
11.      Antena
12.      Obrót (tylko na 100%)
13.      Dr¹¿ek sterowania kierunkiem 
14.      Przód/ty³ korekta

15.      trymer
16.      100% mocy
17.      Oœwietlenie
18.      Modu³ 2 : Robienie zdjêæ(Headless tryb jeœli dostêpny
Naciœnij przed 2 sec)

Problemy i ich rozwi¹zania
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