
WIEK

QUADROCOPTER ZDALNIE STEROWANY 4CH 2,4G

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Główne cechy
4-osiowy konstrukcja zapewniający lepsze sterowanie i kontrolę lotu, zarówno 
w pomieszczeniach jak i na świeżym powietrzu.

6-osiowy system żyroskopowy pomaga w zachowaniu równowagi.
Modułowa struktura maszyny ułatwia składanie i konserwację.  

Wymienione w niniejszej instrukcji materiały i specyfikacje mogą nieznacznie odbiegać od tych 
znajdujących się w opakowaniu. Producent nie poczuwa się do odpowiedzialności za wszelkie zmiany 
wprowadzone do niniejszej instrukcji czy opakowania produktu. Po aktualne informacje proszę udać 
się na stronę producenta: www.symatoys.com 

Posiada funkcje przewrotki 3D.
Ponadto wyposażony został w nadajnik WIFI i funkcję headless.



Bezpieczeństwo

Konserwacja

Zawartość

1. Małe elementy śmigłowca powinny być przechowywane poza zasięgiem 
małych dzieci.
2. Siła ciągu śmigieł quadrocoptera jest znaczna. Z tego też powodu podczas lotu 
nie powinno wychylać się drążków sterowania zbyt gwałtownie. Pomoże 
to uniknąć utraty kontroli nad pojazdem, co może skutkować jego uszkodzeniem.

3. Po locie nadajnik powinien zostać wyłączony, a akumulator odpięty 
od quadrocoptera. 
4. Akumulator należy trzymać z dala od otwartego ognia i innych źródeł ciepła.

5. Podczas lotu należy zachować odległość minimum 2-3 metrów od ludzi czy 
zwierząt, by uniknąć obrażeń, mogących powstać w wyniku uderzenia 
rozpędzonym modelem. 
6. Dzieci powinny bawić się śmigłowcem jedynie pod nadzorem osoby dorosłej. 
Opiekun powinien pilnować, by quadrocopter nie odleciał poza zasięg nadajnika

7. Nie należy ładować baterii do tego nie przeznaczonych. Wkładając baterie 
należy zwracać uwagę na ich polaryzację. Nie należy mieszać starych baterii 
z nowymi. Nie należy mieszać ze sobą różnych rodzajów baterii.

8. Przed odłożeniem modelu na dłuższy czas, należy wyjąć akumulator 
ze śmigłowca i baterie z nadajnika.
9. Nie należy doprowadzać do zwarcia panelu zasilania.  

1. Regularnie czyść produkt za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki. 
2. Nie zostawiaj modelu na słońcu/nie wystawiaj na działanie wysokich temp. 
3. Chroń model i nadajnik przed wilgocią. 
4. Używanie uszkodzonego kabla do ładowania czy ładowarki jest niebezpieczne. 
Jeżeli zauważysz, że są uszkodzone, wymień je natychmiast.  

Opakowanie zawiera:
-Quadrocopter
-Nadajnik 2,4G
-Adapter ładowania
-Instrukcja obsługi
-Śrubokręt
-4 Śmigła
-Akumulator

-4 nóżki
-Kamera
-Śrubki



Nadajnik 
Funkcje nadajnika:

1.Wkładaj baterie zgodnie z ich polaryzacją.
2.Nie mieszaj nowych baterii ze starymi.
3.Nie mieszaj różnych rodzajów baterii.

Antena
Dioda

Przewrotka 
3D 

Prawy 
drążek

Korektor 
lotu 
w przód
/w tył

Przełącznik trybów
Korektor lotu na boki (MODE 1)
Korektor obrotu (MODE 2)

Włącznik

Korektor obrotu 
(MODE 1)
Korektor lotu na boki 
(MODE 2)

Film/zdjęcia

Lewy drążek

Przełącznik prędkości
Funkcja headless Pokrywa baterii

4 X AA(LR06)
1.5V 

 Wkładanie baterii: Zdejmij pokrywę baterii i włóż do środka 4 baterie AA 
zwracając uwagę na ich polaryzację .

Wyświetlacz LCD nadajnika

01.Korektor lotu na boki: Pozycja wyjściowa na środku.
(Korektor skrętu w trybie Mode2)
02.Korektor lotu w przód i w tył: Pozycja wyjściowa na środku.
03.Korektor skrętu: Pozycja wyjściowa na środku.
(Korektor lotu na boki w trybie Mode2)
04.Wskaźnik prędkości lotu w przód: Pozycja wyjściowa na środku krzyżyka.
05.Wskaźnij prędkości lotu w tył: Pozycja wyjściowa na środku krzyżyka.
06.Wskaźnik prędkości lotu w lewo: Pozycja wyjściowa na środku krzyżyka.



07.Wskaźnik prędkości lotu w prawo: Pozycja wyjściowa na środku krzyżyka.
08.Wskaźnik skrętu w lewo. Wychylenie lewego drążka przyspieszy skręt.
09.Wskaźnik skrętu w prawo. Wychylenie lewego drążka przyspieszy skręt.
10.”H” oznacza wysoką prędkość, „L” prędkość niską. Przytrzymaj przycisk „A”
przez sekundę, by przełączać pomiędzy nimi.
11.Wskaźnik naładowania baterii nadajnika.
12.By przełączyć pomiędzy trybami MODE 1 i MODE 2,
trzymaj przycisk „B” przed włączeniem nadajnika. Wyświetlacz pokaże,
w którym trybie się znajdujesz.
13. Moc sygnału.

Montaż osłony śmigieł

Ilustracja 1

Ilustracja 2

Ilustracja 3

1. Wysuń zaślepki (ilustracja 1)

2. Dociśnij zaślepki i umieść osłony śmigieł na miejscu (ilustracja 2)

3. Dokręć osłonę za pomocą 2 śrubek.

Uwaga: osłona śmigieł chroni wirniki przed uszkodzeniem, ale w pewnym do pewnego stopnia 
ogranicza zwrotność modelu.



Montaż podwozia

Montaż kamery

Ilustracja 1 Ilustracja 2

1. Umieść nóżki we wnękach na spodzie kadłuba (ilustracja 1)
2. Dokręć je śrubkami (ilustracja 2)

Montaż kamery X8C Zdejmowanie kamery X8C

1.Umieść kamerę na miejscu 
(ilustracja 1)
2.Podłącz kabel kamerki do 
quadrocoptera (ilustracja 2)

1.Odłącz kabel kamerki od 
quadrocoptera (ilustracja 3)
2.Dociśnij blokadę, by zwolnić kamerkę 
(ilustracja 4)
3.Podiągnij kamerkę by odczepić ją od 
modelu (ilustracja 5)

Ilustracja Ilustracja Ilustracja Ilustracja Ilustracja

Uwaga: Kamerkę można podpiąć/odpiąć jedynie od WYŁĄCZONEGO 
quadrocoptera.

Robienie zdjęć / Nagrywanie filmów
Początek Upewnij się, że kamera jest podłączona do quadrocoptera.

Włącz śmigłowiec. Jeżeli czerwona dioda zmieni kolor na zielony, 
oznaczać to będzie, że kamerka działa prawidłowo. Jeżeli czerwona 
dioda włączy się i zaraz zgaśnie, oznacza to, że w kamerce nie ma 
karty SD. Po włożeniu karty SD, dioda powinna zacząć świecić się na 
zielono.



Robienie zdjęć i nagrywanie filmów:
Robienie zdjęć: Wychyl przełącznik „C” do góry. Dioda na 
kamerce mignie na czerwono i po chwili z powrotem zmieni 
kolor na zielony, a nadajnik wyda oznajmiający zrobienie 
zdjęcia.

Nagranie filmu: Wychyl przełącznik „C” w dół. Nadajnik wyda 
dźwięk, oznajmiający rozpoczęcie nagrywania. Dioda na 
kamerze zacznie migać na czerwono. Ponowne wychylenie 
przełącznika „C” zakończy nagrywanie, a dioda ponownie 
zmieni kolor na zielony.

Obsługa nadajnika

Nadajnik może działać w dwóch trybach, Mode1
i Mode2, aby ułatwić zabawę użytkownikom.
Aby przełączać pomiędzy trybami, przytrzymaj
przycisk „B” z prawej strony i włącz nadajnik.

Kontrola kierunku lotu

Wznoszenie i opadanie W przód i w tył

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

Wychyl prawy drążek w górę lub w dół,
aby polecieć w przód lub w tył.



Skręt w lewo i w prawo Na boki

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

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

Korekta lotu
Korekta lotu w przód i w tył Korekta lotu na boki Korekta skrętu

Jeżeli quardocopter sam leci
do przodu lub do tyłu, możesz
to skorygować pionowym
przełącznikiem po prawej
stronie.

Jeżeli quardocopter sam leci
w lewo lub w prawo, możesz
to skorygować poziomym
przełącznikiem po prawej
stronie.

Jeżeli quardocopter sam się
obraca, możesz to skorygować
poziomym przełącznikiem
po lewej stronie.

Kontrola kierunku lotu
Kontrola kierunku lotu W przód i w tył

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

Wychyl prawy drążek w górę lub w dół,
aby polecieć w przód lub w tył.



Skręt w lewo i w prawo Na boki

Wychyl lewy drążek lewo lub w prawo,
aby polecieć w lewo lub w prawo. 

Wychyl prawy drążek w lewo lub 
w prawo, aby skręcić w lewo lub 
w prawo.

Korekta lotu
Korekta lotu w przód i w tył Korekta lotu na boki Korekta skrętu

Jeżeli quardocopter sam leci
do przodu lub do tyłu, możesz
to skorygować pionowym
przełącznikiem po prawej
stronie..

Jeżeli quardocopter sam leci
w lewo lub w prawo, możesz
to skorygować poziomym
przełącznikiem po lewej
stronie.

Jeżeli quardocopter sam się
obraca, możesz to skorygować
poziomym przełącznikiem
po prawej stronie.

Przygotowania do lotu

1.Przełącz włącznik
na pozycję „ON”.

2. Otwórz pokrywę
baterii i podłącz
baterię do gniazda
zasilania.

3. Umieść pokrywę na
miejscu i włącz
quadrocopter.



4.Wychyl lewy drążek do oporu w górę, a następnie
w dół. Z nadajnika wydobędzie się dźwięk,
który oznajmia, że quadrocopter jest gotów do lotu.

Funkcje quadrocoptera

Gdy światła na spodzie śmigłowca zaczynają
migać, oznacza to, że akumulator jest
na wyczerpaniu. Wyląduj maszyną
i naładuj akumulator.

1.Zabezpieczenie przed spadkiem mocy:

Jeżeli śmigło się zaklinuje, zasilanie zostanie
odłączone. By kontynuować lot,
należy ponownie zsynchronizować pojazd.

2.Zabezpieczenie przed spięciem:

3.Korekcja wznoszenia:

4.Przewrotka 3D:

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

Gdy opanujesz już podstawy, możesz
spróbować wykonać ekscytujące powietrzne
akrobacje. Najpierw wzbij się na wysokość
ponad 3 metrów, wciśnij Przewrotki 3D
po prawej stronie nadajnika, a następnie
wychyl prawy drążek w dowolnym kierunku,
by wykonać fikołka o 360 stopni.

Porada: Przewrotka 3D wychodzi najlepiej
z w pełni naładowaną baterią.



1. Zdefiniowanie frontu

1. Włącz nadajnik.

2. Następnie włącz quadrocopter i ułóż go na płaskiej,
równej powierzchni, tak by był zwrócony
w tę samą stronę co Ty.

3. Dokonaj synchronizacji sygnału.

2. Przełącz na funkcję headless

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

1. Po synchronizacji sygnału, włączony zostaje tryb
domyślny, a dioda nadajnika świeci stałym
światłem. Aby przełączyć się na tryb headless,
musisz wcisnąć i przytrzymać przycisk na górze
nadajnika przez 2 sekundy. O aktywowaniu trybu
headless poinformuje cię sygnał dźwiękowy.
Aby wyłączyć ten tryb, wystarczy ponownie przytrzymać ten 
sam przycisk przed 2 sekundy. (W trybie headless diody 
śmigłowca migają powoli, raz na 4 sek.)

3. Skorygowanie definicji frontu
1. Jeżeli śmigłowiec rozbije się w trybie hedless,
definicja frontu może ulec wypaczeniu i musi
zostać skorygowana. Aby ponownie zdefiniować
front, należy wychylić oba drążki jednocześnie
w lewy, dolny róg. Gdy diody na quadrocopterze
zaczną powoli migać przez 3 sekundy, oznacza to,
że korekta została przeprowadzona pomyślnie.

5.Funkcja headless:



Ładowanie akumulatora

Czas ładowania: ~200 minut; Czas lotu: ~7 minut!

Ładowanie akumulatora: 

Podłączanie akumulatora

1. Przełącz włącznik 
quadrocoptera na 
pozycję OFF.

2. Otwórz pokrywę
 baterii. 

3. Podłącz 
akumulator do 
kabla 
quadrocoptera. 

4. Zamknij pokrywę 
baterii.

1. Podłącz akumulator 
do ładowarki.

2. Wepnij ładowarkę do gniazdka 
elektrycznego.

Obchodzenie się z ładowarką:
1. Po wpięciu ładowarki do gniazdka elektrycznego, zapali się na niej czerwona 
    dioda.
2. Po podpięciu kabla akumulatora do gniazdka ładowarki, na ładowarce zapali 
    się zielona dioda, która zgaśnie po zakończeniu ładowania. 
    (ładowanie powinno trwać około 200 minut).
Uwaga: Jeżeli kolor diody ładowarki nie zmieni się po podłączeniu do niej kabla 
akumulatora, oznacza to, że akumulator jest w pełni naładowany. Nie należy go 
dłużej ładować.

1.Podczas ładowania produkt należy umieścić na suchym podłożu
w wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła
i wybuchowych substancji.
2.Przed ładowaniem należy wyjąć baterie z quadrovoptera. Ładować należy pod
nadzorem osoby dorosłej.
3.Po locie, poczekaj aż bateria ostygnie, zanim zaczniesz ją ładować, w innym
wypadku może napęczniej lub zająć się ogniem.
4.Używaj tylko załączonego kabla USB. Jeżeli bateria była używana przez długi
czas, lub wygląda na napęczniałą, należy ją wymienić.
5.Nieużywana bateria sama zacznie się rozładowywać. Zbyt częste ładowanie
i rozładowywanie baterii może skrócić jej żywotność.

Bezpieczne ładowanie:



Montaż śmigieł 

Problemy i rozwiązania

1. Usuń osłonę śmigieł 
(ilustracja 1)

2. Wykręć śrubki 
(ilustracja 2)

3. Usuń kołnierz 
(ilustracja 3)

4. Zdejmij śmigło 
(ilustracja 4)

1. INasuń śmigło na oś 
(ilustracja 1)

2. Nałóż kołnierz 
(ilustracja 2). Upewnij 
się, że otwory na śrubki 
w kołnierzu pokrywają 
się z tymi 
w quadrocopterze

3. Przykręć śrubki 
(ilustracja 3)

4. Zamontuj osłony 
śmigieł (ilustracja 4) 

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Quadrocopter
nie reaguje

1.Bateria śmigłowca jest rozładowana.
2.Bateria nadajnika jest rozładowana.
3.Sygnał nadajnika nie jest poprawnie
dekodowany przez quadrocopter.

1.Naładuj śmigłowiec.
2.Naładuj lub wymień.
3.Ustaw antenę nadajnika i spróbuj
ponownie.

Quadrocopter
reaguje z

opóźnieniem.

1.Niski poziom mocy baterii nadajnika.
2.Ktoś w pobliżu używa nadajnika
o takiej samej częstotliwości.

1.Wymień baterię.
2.Wyjdź poza zasięg innego nadajnika.

Quadrocopter
się przechyla

podczas zawisu.
1. Poziom został błędnie zdefiniowany.

1. Należy dokonać korekty lotu zgodnie
z instrukcjami ze s. 9.

Nie leci do
przodu w trybie

headless.

1. Definicja frontu uległa wypaczeniu
p o kraksie śmigłowca.

1. Ponownie zdefiniuj front zgodnie
z i nstrukcjami ze s. 9 i 10.



Części

Lista części, które mogą Państwo zakupić u lokalnego dystrybutora.



Diagram

Parametry

Kod silnika:132

Długość:500mm
Szerokość:500mm

Wysokość:190mm
Akumulator:7.4V 2000mAh

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.
Uwaga: Gra może zawierać małe elementy, chronić przed dziećmi poniżej 3 lat.
Po zakończonej zabawie, pudełko należy odłożyć w bezpiecznym miejscu, w celu zminimalizowania ryzyka.
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