
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KLUCZOWE CECHY:
-4-osiowa konstrukcja sprawia, że maszyna jest zwinniejsza podczas lotu    
  i mniej podatna na podmuchy. Można nim latać wewnątrz i na zewnątrz.
-Wbudowany 6-osiowy żyroskop zapewnia pewny zawis.
-Prosta konstrukcja ułatwiająca ewentualną wymianę części.
-Funkcja headless pozwalająca na łatwe przywołanie śmigłowca 
  z powrotem do siebie.
-Nowa funkcja automatycznego startu i lądowania. 
-Wbudowany barometr pozwalający na auto-zawis.
-Transmisja obrazu w czasie rzeczywisty przez WI-FI



Zawartość, specyfikacje i akcesoria do pakowania produktów 
wewnętrznych w niniejszej instrukcji stanowi tylko odniesienie. Nasze 
firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukowanych treści i nie 
mamy możliwości informowania klientów o aktualizacjach w instrukcji. 
W przypadku jakichkolwiek aktualizacji lub błędów, należy zaczerpnąć 
informacji na stronie producenta (SYMA).

Zasady bezpieczeństwa

1. Drobne elementy śmigłowca powinny być trzymane poza zasięgiem 
małych dzieci.

2. Podczas lotu, drążki powinny być wychylane powoli i miarowo. 
Pozwoli to zapobiec zderzeniom z przeszkodami.

3. Po zakończeniu lotu, nadajnik i quadrocopter powinny zostać 
wyłączone.

4. Trzymaj baterię z dala od ognia i innych źródeł ciepła.

5. Podczas lotu, śmigłowiec powinien znajdować się w odległości min 
2-3 metrów od ludzi, by uniknąć wypadku.

6. Dzieci powinny bawić się śmigłowcem wyłącznie pod opieką 
dorosłych.

7. Nie ładuj baterii, które nie są do tego przeznaczone. Podczas 
ładowania akumulatorów, zawsze zwracaj uwagę na ich polaryzację.

8. Przed odłożeniem zabawki na dłuższy czas, usuń baterie z 
nadajnika i śmigłowca.

9. Nie doprowadzaj do zwarcia panelu zasilania.



Naprawa i konserwacja

1. Regularnie czyść zabawkę za pomocą miękkiej ściereczki.
2. Unikaj zostawiania śmigłowca bądź nadajnika na słońcu.
3. Trzymaj produkt z dala od wody, gdyż może ona uszkodzić elektronikę.
4. Regularnie sprawdzaj ładowarkę i quadrocopter. Jeśli znajdziesz usterkę, 
    zaniechaj zabawy, do czasu, aż nie zostanie ona naprawiona.

Zawartość opakowania

Montaż osłon

Montaż/demontaż kamery WIFI

W opakowaniu znajdują się następujące elementy:
- śmigłowiec
- nadajnik
- śmigła zapasowe
- instrukcja obsługi
- śrubokręt
- osłony śmigieł
- czytnik kart
- ładowarka USB
- klips na telefon

Przyczep osłony do kadłuba w miejscu 
zaznaczonym na obrazku po lewej.

Procedura montażu kamery WIFI:



Montaż uchwytu na telefon 

1. Wepnij kabel kamery 
do gniazda na spodzie 
kadłuba.

2. Przykręć kamerę do gwintu 
na spodzie kadłuba obracając 
ją w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara.

Procedura demontażu kamery WIFI:

1. Przekręć kamerę w 
kierunku zgodnym z 
ruchem wskazówek 
zegara.

2. Delikatnie odchyla 
kamerę i wypnij kabel 
kamery z gniazda.

Procedura montażu uchwytu na telefon:

1. Dociśnij i wysuń 
górną zaślepkę z tyłu 
nadajnika.

2. Wepnij klips do 
odsłoniętego otworu.

3. Naciśnij klips z tyłu, 
by go rozewrzeć 
i umieść w nim telefon.



Wymiana i ładowanie 
akumulatora

Czas ładowania: <130 min. Czas lotu: >7 min.

1. Upewnij się, że quadrocopter 
   jest wyłączony.

2. Odczep osłonę akumulatora 
   wciskając ją i odciągając.

3. Podłącz jeden koniec kabla ładowania do 
  akumulatora, a drugi do porty USB komputera. 
  Dioda na kablu będzie świecić się podczas 
  ładowania i zgaśnie, gdy akumulator będzie 
  w pełni naładowany. Przybliżony czas 
  ładowania wynosi 130 minut.

4. Po naładowaniu akumulatora 
  z powrotem przyczep osłonkę 
  akumulatora.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii:

-Nie wystawiaj akumulatora na bezpośrednie działanie promieni 
  słonecznych czy wysokich temperatur, gdyż może to go uszkodzić, 
  a nawet doprowadzić do eksplozji.
-Przechowuj akumulator w ciemnym, suchym miejscu, z dala od wody.
-Nie podejmuj prób rozmontowywania akumulatora.
-Nie pozostawiaj ładującego się akumulatora bez nadzoru.



Nadajnik
Opis funkcji przycisków nadajnika:

Włącznik

Lewy drążek (Trzymaj 
wciśnięty, by 
uruchomić tryb korekty 
lotu. Trzymając 
wciśnięty, wciśnij 
włącznik by przywrócić 
ustawienia fabryczne.)

Uchwyt na telefon

Prawy drążek (Trzymaj 
wciśnięty przez 3 
sekundy, by uruchomić 
tryb headless, wciśnij i 
przytrzymaj ponownie, 
by wyjść z tego trybu. 
Krótkie wciśnięcia 
przełączają pomiędzy 
prędkościami Szybką i 
Wolną.)

Zdjęcia

Wideo

Przewrotka 3D

Krótki wciśnięcie 
zainicjuje automatyczny 
start/lądowanie.

Wkładanie baterii do nadajnika:

Osłona baterii

4 baterie AA 1,5V

Otwórz osłonę baterii z tyłu nadajnika i włóż do środka 4 alkaliczne 
baterie AA zwracając uwagę na ich polaryzację (baterie nie znajdują się 
w zestawie).



1. Wkładaj baterie zgodnie z polaryzacją 
    przedstawioną na nadajniku (znaki +/-). 
    Baterii nie można wkładać odwrotnie.
2. Nie mieszaj starych baterii ze starymi.
3. Nie mieszaj ze sobą różnych rodzajów baterii.

Przygotowanie do lotu 
i włączanie/wyłączanie śmigłowca

1. Przygotowanie do lotu

Krok 1: Włącz nadajnik.

Krok 2: Podłącz akumulator do quadrocoptera.

Krok 3: Włącz śmigłowiec za pomocą włącznika 
  na kadłubie i postaw go na równej 
  powierzchni.

Krok 4: Wychyl lewy drążek nadajnika do oporu 
  w górą, a następnie do oporu w dół. Diody 
  śmigłowca zaczną migać, oznajmiając, że 
  quadrocopter jest gotów do lotu.



2. Włączanie śmigłowca.

3. Wyłączanie śmigłowca.

Metoda 1: Wychyl lewy drążek do oporu w 
górę, a następnie ustaw go z powrotem na 
środku. Śmigła quadrocoptera zaczną powoli 
wirować.

Metoda 2: Zatocz kilka kółek do wewnątrz 
  drążkami sterowania. Po sekundzie śmigła 
  quadrocoptera zaczną wirować. 

Metoda 3: Gdy wehikuł stoi na ziemi, wciśnij 
  guzik zaznaczony na obrazku literką „B”, 
  a śmigłowiec automatycznie uniesie się na 
  określoną wysokość i zawiśnie w powietrzu.

Metoda 1: Wychyl lewy drążek do dołu 
  i przytrzymaj go tam przez 2-3 sekundy, model 
  może zostać następnie wyłączony.

Metoda 2: Zatocz kilka kółek do wewnątrz d
  rążkami sterowania. Po sekundzie model 
  będzie mógł zostać wyłączony.



Metoda 3: Podczas lotu, wciśnij przycisk 
  oznaczony na obrazku literką „B”. 
  śmigłowiec wyląduje na ziemi i będzie 
  mógł zostać wyłączony.

Sterowanie quadrocopterem

Sterowanie

Wznoszenie i opadanie Lot do przodu i do tyłu

Skręcanie w lewo i w prawo Lot w lewo i w prawo

Wychyl lewy drążek w górę lub 
w dół, by wznieść lub obniżyć 
śmigłowiec.

Wychyl prawy drążek w górę lub 
w dół, by polecieć do przodu lub 
do tyłu.

Wychyl lewy drążek w prawo 
lub w lewo, by skręcić w prawo 
lub w lewo.

Wychyl prawy drążek w prawo 
lub w lewo, by polecieć w prawo 
lub w lewo.



Korekta lotu

Korekta lotu w przód i w tył

Korekta lotu na boki

Korekta skrętu

Jeżeli quadrocopter sam leci do przodu lub do tyłu, 
możesz to skorygować poprzez wciśnięcie i 
przytrzymanie lewego drążka przy jednoczesnym 
wychyleniu prawego drążka w górę lub w dół. Nie 
puszczaj drążka, dopóki śmigłowiec nie wyrówna 
lotu.

Jeżeli quadrocopter sam leci w lewo lub w prawo, 
możesz to skorygować poprzez wciśnięcie i 
przytrzymanie lewego drążka przy jednoczesnym 
wychyleniu prawego drążka w lewo lub w prawo. 
Nie puszczaj drążka, dopóki śmigłowiec nie 
wyrówna lotu.

Jeżeli quadrocopter sam skręca w lewo lub w 
prawo, możesz to skorygować poprzez wciśnięcie i 
przytrzymanie lewego drążka przy jednoczesnym 
jego (lewego drążka) wychyleniu w lewo lub w 
prawo. Nie puszczaj drążka, dopóki śmigłowiec nie 
wyrówna lotu.

Specjalne funkcje

1. Zabezpieczenie przed spadkiem mocy:

Kiedy diody na spodzie śmigłowca zaczną migać, 
oznacza to, że akumulator jest rozładowany. 
Quadrocopter automatycznie zacznie powoli obniżać 
pułap lotu, dopóki nie wyląduje miękko na ziemi.

2. Zabezpieczenie przed spięciem:

Jeżeli śmigło quadrocoptera się zaklinuje, zostanie 
odłączona od niego moc. 



3. Korekcja wznoszenia:

Ułóż quadrocopter poziomo i wychyl oba drążki 
nadajnika w prawy, dolny róg na 2-3 sekundy. 
Lampka śmigłowca powinna zacząć szybko migać, 
po 2-3 sekundach lampka znowu powinna palić się 
stałym światłem. Oznacza to, że operacja powiodła 
się.

4. Przełączanie prędkości:

Domyślną prędkością quadrocoptera jest wolna, 
aby ją zwiększyć, wystarczy wcisnąć i puścić 
prawy drążek nadajnika. Przełączenie prędkości 
na szybką zostanie oznajmione podwójnym 
sygnałem dźwiękowym. Aby przełączyć z 
powrotem na wolną prędkość, wystarczy ponownie 
wcisnąć i puścić prawy drążek, a pojedynczy 
sygnał dźwiękowy oznajmi aktywację wolnej 
prędkości. 

5. Przewrotka 3D:

Gdy opanujesz już podstawy możesz spróbować 
wykonać ekscytujące powietrzne akrobacje. 
Najpierw wzbij się na wysokość ponad 3 metrów, 
wciśnij przycisk Przewrotki 3D na nadajniku i 
wychyl prawy drążek w dowolnym kierunku, by 
wykonać fikołka o 360 stopni.

Uwaga: Aby osiągnąć najlepsze efekty, upewnij się, 
że akumulator jest naładowany w pełni.

6. Funkcja auto-zawisu:

Jeżeli podczas lotu puścisz lewy drążek, 
quadrocopter zawiśnie w powietrzu i będzie 
utrzymywał stały pułap dzięki wbudowanemu 
barometrowi.



7. Funkcja headless:

1. Zdefiniowanie frontu:

1. Włącz nadajnik.

2. Włącz śmigłowiec i ustaw go przed sobą, 
  przodem zwróconym w tym samym kierunku co 
  ty.

3. Wychyl lewy drążek do oporu w górę, a 
  następnie do oporu w dół. Nadajnik wyda 
  przeciągły sygnał dźwiękowy, oznaczający, że 
  synchronizacja sygnału i definicja frontu 
  przebiegły pomyślnie.

2. Włączanie i wyłącznie trybu headless:

1. Domyślnie tryb headless jest wyłączony (diody 
  modelu świecą stałym światłem).Aby go 
  zainicjować, wystarczy wcisnąć i przytrzymać 
  prawy drążek przez 2-3 sekundy, po upływie 
  których słyszalny będzie potrójny sygnał 
  dźwiękowy informujący o wejściu w tryb headless 
  (diody modelu migają raz na 4 sekundy) . 
  Ponowne wciśnięcie i przytrzymanie prawego 
  drążka przez 2-3 sekundy zakończy tryb headless.

2. W trybie headless nie musisz zwracać uwagi na 
  to, w którą stronę zwrócony jest dziób 
  quadrocoptera, gdyż bez względu na to, jak go 
  obrócimy, kierunek lotu będzie zawsze   
  zdefiniowany na podstawie pierwotnego położenia 
  śmigłowca.



3. Korekta definicji frontu:
1. Definicja frontu może ulec wypaczeniu 
  podczas lotu na skutek kolizji lub innego 
  zdarzenia, lecz można ją łatwo skorygować. 
  Wystarczy wychylić oba drążki jednocześnie 
  w lewy, dolny róg po ustawieniu 
  quadrocoptera na ziemi tyłem zwróconym do 
  nas. Dioda nadajnika będzie migała przez 3 
  sekundy, a następnie zacznie świecić stałym 
  światłem, oznacza to, że operacja się 
  powiodła.

Przesył obrazu kamery 
w czasie rzeczywistym

1. Pobieranie i instalacja oprogramowania:

Dla telefonów z systemem Android, ściągnij oprogramowanie ze strony 
www.symatoys.net, lub zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować 
program SYMA FPV.
Dla telefonów z systemem IOS, pobierz oprogramowanie SYMA GO z 
APP STORE lub zeskanuj kod QR.

Wskazówka: Kod QR można znaleźć na pudełku lub na 
ostatniej stronie niniejszej instrukcji obsługi. Używaj APP 
STORE lub Google play, by pobrać najnowszą wersję 
oprogramowania.

2. Nawiązywanie połączenia:
1. Podłącz moduł zasilający, dioda na kamerze WIFI będzie świecić 
stałym światłem przez około 20 sekund, czekając na połączenie z 
telefonem.

2. Po nawiązaniu połączenia znajdź w telefonie sieć WIFI o nazwie 
FPV_WIFI_XXXX i połącz się z nią.

3. Włącz program SYMA GO i wciśnij przycisk START, transmisja 
obrazu na żywo z kamery śmigłowca zostanie zainicjowana. 



1. Włącz 
program 
SYMA GO.

2. Kliknij 
ikonkę START, 
a transmisja na 
żywo zostanie 
zainicjowana.

3. Podgląd 
ekranu 
wyświetlającego 
obraz z kamery.

4. Podgląd 
ekranu 
wyświetlającego 
kontrolki.

3. Interfejs aplikacji

Monitor

1. Powrót
2. Sygnał WIFI
3. Telefon i wideo
4. Zdjęcie
6. Czas

Sterowanie za pomocą telefonu

Zdjęcie
Siła sygnału WIFI

Włączenie/
wyłączenie 
siników

Nagrywanie filmu

Czas
Prawy drążek

Korektor A

Korektor C

Schowaj
Powrót
Plan lotu

Tryb headless
Tryb kontroli grawitacji
Sprawdź kartę pamięci (potrzebne połączenie z siecią 
WIFI i kilka sekund, by odczytać dane z karty)
Sprawdź pamięć telefonu

Przełącznik prędkości

Korekta pionowa/
tryb headless

Ukryj

Korektor B

Automatyczny start/
lądowanie

Lewy drązek



Interfejs planowania lotu

Wciśnij przycisk planowania lotu, a 
śmigłowiec podąży trasą, którą 
wytyczysz dla niego na ekranie telefonu.

Zmiana skali ma wpływ na przebyty dystans.

4. Przesyłanie obrazu z kamery w czasie rzeczywistym:

Robienie zdjęć i nagrywanie filmów: Wciśnij ikonkę odpowiadającą za 
robienie zdjęć, by zrobić zdjęcie lub filmowanie, by rozpocząć 
nagrywanie, na interfejsie aplikacji. Gotowe zdjęcia i filmy można 
znaleźć odpowiednio w katalogach ze zdjęciami i filmami.

UWAGA: Zasięg sterowania jest o połowę mniejszy w przypadku użycia 
funkcji sterowania telefonem.

5. Zapisywanie materiałów na karcie pamięci.

Kamera quadrocoptera ma miejsce na kartę pamięci i na niej to będą 
zapisywane zdjęcia i filmy przy jednoczesnym ich zapisywaniu w 
pamięci telefonu. W przypadku braku karty pamięci, wszelkie zdjęcia i 
nagrania wideo będą zapisywane wyłącznie w pamięci telefonu.

Poniżej znajduje się lista opcjonalnych akcesoriów do powyższego 
modelu. Akcesoria te można nabyć u lokalnego dystrybutora.

Akcesoria (opcjonalne)





Diagram



Specyfikacje

Długość: 320mm  Szerokość: 320mm
Wysokość: 70mm  Model silnika:
Akumulator: 3,7V 500mAh Li-Po
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