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INSTRUKCJA OBSŁUGI  
STANDARD: GB/T26701-2011

 Główne cechcy
Czteroosiowa struktura czyni lot quadrocoptera bardziej dynamicznym. 
Śmigłowiec w pewnym stopniu jest w stanie oprzeć się podmuchom wiatru, 
dzięki czemu można nim latać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Konstrukcja modułowa ułatwia bezproblemowe złożenie i konserwację pojazdu. 
Posiada Funkcję przewrotki 3D i automatycznego poziomowania.

Produkt może w niewielkim stopniu różnić się od przedstawionego w niniejszej 
instrukcji. Producent nie jest zobowiązany do informowania klientów 
o wprowadzanych zmianach dotyczących produktu lub opakowania. 
W celu zdobycia aktualnych informacji  zapraszamy na stronę www.symatoys.com 

Wbudowany żyroskop pozwala na stabilny zawis w powietrzu.

WIEK 14+

4CH 2.4G ZDALNIE STEROWANY QUADROCOPTER
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WSTĘP

Szanowny nabywco,
 dziękujemy za zakup naszego modelu latającego. Prosimy o uważne 
zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi w celu nabycia wiedzy niezbędnej 
do prawidłowego i bezpiecznego obchodzenia się z modelem. 
Prosimy również o zachowanie instrukcji na przyszłość, gdyż zawiera 
ona istotne informacje.

    

ISTOTNE INFORMACJE
1.Produkt nie jest zabawką, a precyzyjnym modelem zdalnie sterowanym, 
   wyposażonym w złożone układy elektroniczne i mechaniczne. Poprawne złożenie 
   modelu i prawidłowe działanie wszystkich części jest niezbędne do odbycia 
   bezpiecznego lotu. Sterujący pojazdem zobowiązany jest do przestrzegania 
   zasad bezpieczeństwa. Producent nie jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 
   wyrządzone w skutek nieumiejętnego lub niewłaściwego używania produktu. 

   
   
  
   
   
   
2.Modelu powinny używać osoby po 14 roku życia, posiadające doświadczenie 
   w sterowaniu śmigłowcami RC.   
3.Nie powinno się latać modelem w miejscach do tego nie przestrzeni do tego 
   nie przeznaczonej.   
4. Producent nie będzie odpowiedzialny za żadne szkody powstałe 
   z winy użytkownika.    
5.Jeżeli podczas użytkowania pojawia się jakieś problemy nie wynikające 
   z winy posiadacza, prosimy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem 
   w celu naprawy usterki.
   
   

   Kontrolowanie zdalnie sterowanego modelu latającego może nieść ze sobą 
potencjalne niebezpieczeństwo. W celu jego zminimalizowania należy latać 
w rozsądnej odległości od ludzi i zwierząt. Przed oderwaniem się od ziemi należy 
zwrócić baczną uwagę na to, czy żaden z elementów nie jest uszkodzony 
i wszystkie funkcjonują prawidłowo. Bądź świadom swojego otoczenia 
i potencjalnych szkód, które możesz wyrządzić. 

 
 
 
 

1. Lataj z dala od tłumów i przeszkód.
2.Nie wystawiaj na działanie wilgoci.
3.Unikaj samodzielnego rozmontowywania urządzenia.
4. Nie lataj w pobliżu wiatraków sufitowych i źródeł gorąca.
5. Zawsze uruchamiaj quadrocopter przestrzegając sekwencji ON/OFF. 
   Pominięcie któregoś z kroków, lub zamiana ich kolejności może przyczynić się 
   do utraty kontroli nad śmigłowcem.
    
    
    

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
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ZAWARTOŚĆ

Opakowanie zawiera 
następujące elementy:

Quadcopter
Nadajnik 2.4G 
Kabel USB
Instrukcja ogsługi

Śrubokręt
Śmigła zapasowe

Wkładanie baterii 
do nadajnika

Pokrywa baterii

PRZYGOTOWANIA DO LOTU

Krok 1: Włącz nadajnik.
.

Krok 2: Podłącz kablem akumulator 
do quadrocoptera i postaw na równej 
powierzchni. 

Funkcje nadajnika

NADAJNIK

Przełącznik prędkości Włącznik

Przewrotka 3D

Prawy drążek

Korektor 
przedni/tylny

Korektor prawy

Przełącznik trybówKorektor lewy

Korekta 
i reset

Lewy drążek

4 baterie AA 1,5V

Odkręć śrubkę mocującą pokrywę z tyłu nadajnika. Włóż do środka 4 alkaliczne 
baterie AA zwracając uwagę na ich polaryzację (+/-). Następnie z powrotem dokręć 
pokrywę baterii.

Zdjęcia

Film
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A B

Krok 3: Przesuń lewy drążek maksymalnie w górę, 
a następnie maksymalnie w dół. Słyszalny będzie 
charakterystyczny dźwięk oznajmiający zakończenie 
procesu synchronizacji. 

 
 
 

Wskazówka: Podczas synchronizacji 
 sygnału quadrocopter powinien 
 znajdować się na płaskiej i równej 
 powierzchni. Zapewni to stabilny lot. 

          
          
           

 UWAGA:
1.Kiedy dioda nadajnika świeci stałym światłem , ale dioda na quadrocopterze 
   powoli miga, oznacza to, że synchronizacja sygnału się nie powiodła. 
   Wyłącz nadajnik i quadrocopter i powtórz synchronizację.  

2.Jeżeli quadrocopter przechyla się w jedną ze stron lub obraca wokół własnej 
   osi bez ingerencji ze strony pilota, wyłącz nadajnik i quadrocopter i powtórz 
   synchronizację. 
   

3.Kiedy dioda nadajnika powoli miga, oznacza to, że poziom mocy akumulatora 
   quadrocoptera jest niski i trzeba go naładować.   
  

PRZEŁĄCZNIK TRYBÓW, KOREKTA LOTU, 
RESET I KALIBRACJA POZIOMU  

B

Funkcja przełączania trybu: Wciśnij guzik A, 
trzymając go włącz nadajnik. Będziesz mógł 
wybrać tryb MODE 1 lub MODE2.

Funkcja resetu: Wciśnij guzik B, trzymając go włącz 
nadajnik. Uruchomisz tryb korekty lotu i resetu 
(zaleca się zresetowanie ustawień nadajnika przed 
pierwszym lotem).

Funkcja kalibracji poziomu: Jeżeli quadrocopter zawsze przechyla się w jedną 
ze stron po oderwaniu od ziemi, dokonaj ponownej synchronizacji sygnału na równej 
powierzchni. Następnie wychyl oba drążki w prawy, dolny róg (jak na obrazku 
po lewej) i pozostaw w tej pozycji przez kilka sekund. Zakończenie kalibracji poziomu 
zostanie oznajmione zabłyśnięciem diody.
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ILUSTROWANA INSTRUKCJA STEROWANIA 
QUADROCOPTEREM (MODE1, TRYB DOMYŚLNY)  

Sterowanie

Wychyl  lewy drążek w górę, by śmigłowiec 
się wzniósł lub w dół, aby się opuścił. 

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

Wychyl prawy drążek  w lewo, 
aby śmigłowiec poleciał w lewo lub w prawo, 
aby poleciał w prawo. 

Wychyl lewy drążek w lewo, 
by śmigłowiec obrócił się w lewo 
lub w prawo, by obrócił się w prawo.

Korekta lotu

Jeżeli śmigłowiec wychyla się do przodu lub 
do tyłu, możesz to skorygować wciskając 
korektor przedni/tylny. 

Jeżeli śmigłowiec wychyla się w lewo/w 
prawo, możesz to skorygować wciskając 
korektor lewy/prawy.

Jeżeli śmigłowiec obraca się w lewo/w prawo, 
możesz to skorygować wciskając korektor 
lewy/prawy.
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Wychyl lewy drążek w górę, by śmigłowiec
się wzniósł lub w dół, aby się opuścił.

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

Wychyl lewy drążek w lewo,
aby śmigłowiec poleciał w lewo lub w prawo,
aby poleciał w prawo.

Wychyl prawy drążek w lewo,
by śmigłowiec obrócił się w lewo
lub w prawo, by obrócił się w prawo. 

 

Sterowanie

Korekta lotu

ILUSTROWANA INSTRUKCJA STERO-
WANIA QUADROCOPTEREM (MODE 2) 

Jeżeli śmigłowiec wychyla się do przodu lub
do tyłu, możesz to skorygować wciskając
korektor przedni/tylny.

Jeżeli śmigłowiec wychyla się w lewo/w
prawo, możesz to skorygować wciskając
korektor lewy/prawy.

Jeżeli śmigłowiec obraca się w lewo/w prawo,
możesz to skorygować wciskając korektor
lewy/prawy.
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KONTROLA LOTU

Niska prędkość: Wciśnij przełącznik prędkości raz. 
 Brzęczek odezwie się 1 raz.                    

Wysoka prędkość: Wciśnij przełącznik prędkości 
 raz jeszcze. Brzęczek odezwie się dwukrotnie.                     

3 metry

1.Gdy opanujesz już podstawy,
możesz spróbować wykonać ekscytujące
powietrzne akrobacje. Najpierw wzbij
się na wysokość przekraczającą
3 metry i wciśnij przycisk
Przewrotka 3D po prawej stronie
nadajnika. Następnie wychyl prawy
drążek w dowolnym kierunku,
by wykonać fikołka o 360stopni. 

 

 

EWOLUCJE: PRZEWROTKA 3D
I RZUT QUADROCOPTEREM 

ŁADOWANIE BATERII

Podłącz kabel ładowania USB do quadrocoptera, a następnie wepnij go w port 
USB komputera albo adaptera ładowania. Podczas ładowania, czerwona dioda 
na kablu USB będzie się świecić i zgaśnie po naładowaniu akumulatora. 

 

2.Dzięki sześcioosiowemu
żyroskopowi, możesz rzucić
quadrocopterem i wychylić lewy drążek
do góry. Śmigłowiec powinien przestać
wirować w powietrzu i bezbłędnie
zawisnąć.
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Uwaga:
1.Jeżeli używasz komputera, pamiętaj by
odłączyć kabel przed wyłączeniem komputera.
2.Upewnij się, że kabel nie jest podłączony
do góry nogami.
Prawidłowa polaryzacja jest bardzo istotna.

Czas ładowania ~70 minut; czas lotu ~5 minuty.

BEZPIECZNE ŁADOWANIE
1.Podczas ładowania produkt należy umieścić na suchym podłożu
   w wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wybuchowych
   substancji.
2.Akumulator należy ładować pod nadzorem osoby dorosłej.
3.Po locie, poczekaj aż bateria ostygnie, zanim zaczniesz ją ładować,
   w innym przypadku może napęcznieć lub zająć się ogniem.
4.Podczas ładowania, nie można doprowadzić do mechanicznego
   uszkodzenia baterii w skutek upadku lub uderzenia, albowiem może s
   kutkować to potencjalnie niebezpiecznym spięciem.
5.Używaj tylko załączonego kabla USB. Jeżeli bateria była używana przez
   długi czas, lub wygląda pękacie, należy ją wymienić.
6.Zbyt długie ładowanie baterii może doprowadzić do spadku jej mocy.
   Zbyt częste ładowanie i rozładowywanie baterii może także skrócić
   jej żywotność. 

1.Bateria powinna być przechowywana w ciemnym, suchym miejscu
w temperaturze 18-25˚C.
2.Unikaj zbyt częstego i/lub zbyt długiego ładowania baterii,
jeśli nie jest to konieczne.
3.Jeżeli bateria będzie nieużywana przez dłuższy czas, przed jej odłożeniem,
naładuj ją w 50-60%.
4.Jeżeli nie używasz śmigłowca dłużej niż miesiąc, powinieneś sprawdzać
napięcie baterii każdego miesiąca, by upewnić się, że nie spadło poniżej 3V.
Jeżeli tak się stało, postępuj zgodnie z instrukcjami z punktu 3 

KONSERWACJA BATERII
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TROUBLE SHOOTING

Symptom Reason Troubleshooting

No response
from the 
aircraft

1.Matching freguency is not successfully 
   made.
2.Insufficient power with the aircraft or 
   transmitter.

1.Re-Matching: First of all, switch on the 
   power of the transmitter,then switch on 
   the power of the aircraft and place it on 
   the level ground, finally pushing the 
   throttle lever to the highest and then 
   pull it back to the starting position.
2.Replace the battery of the transmitter 
   or charge the aircraft.

The reaction 
of aircraft is 
not smart or 
intermitting 

signal.

1.Insufficient power with the transmitter.
2.Antenna of the aircraft is snapped off.

 1.Replace the batteries inside the 
    transmitter.
 2.Re-welding the antenna.

The aircraft 
can not make 
hovering or tilt 
flying to one 

side.

1.The aircraft is not placed on the level 
   ground when Matching freguency.
2.The trimmer key on the transmitter is 
   not reset.

1.Re-Matching freguency.
2.Reset the trimmer key on the transmitter, 
   details please kindly check Page3 
   Functional Adjusting of Flying Resetting.
3.Level calibration

   strona 2 i 3).

   na czerwono.

X11A

 na zielony.

Film
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USUWANIE USTEREK

Objaw Powód Rozwiązanie

Śmigowiec
nie odpowiada 

1.Synchronizacja się nie powiodła.
2.Niedostateczny poziom naładowania
baterii pojazdu lub nadajnika. 
   

1.Wyłącz nadajnik i śmigłowiec. Włącz je
ponownie, umieść quadrocopter na
płaskiej powierzchni i wychyl lewy
drążek do oproru w górę, w dół,
a następnie wyzeruj.
2.Wymień baterie w nadajniku lub naładuj
quadrocopter.  

Quadrocopter
reaguje
nieadekwatnie
lub z opóźnieniem 

1.Poziom naładowania baterii nadajnika
jest niski.
2.Antena quadrocoptera jest ułamana

 1.Wymień baterie w nadajniku.
2.Przylutuj antenę. 

Śmigłowiec nie
może lecieć lub
przechylać się
w którąś
ze stron. 

1.Śmigłowiec nie był ułożony poziomo
podczas synchronizacji.
2.Korektory nadajnika nie są
zresetowane. 

1.Ponów synchronizację.
2.Zresetuj korektor zgodnie z instrukcjami
ze strony 3.
3.Wykonaj kalibrację poziomu zgodnie
z instrukcjami ze strony 3.

CZĘŚCI DO X11A
Poniżej znajduje się lista części, które możesz zakupić u lokalnego dostawcy.
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X11C-01A X11C-02X11C-01B X11C-01C

X11-10

USB

Kabinka czerwona Kabinka czarna

X11-07 X11-08 X11-09
Motor B Battery Circuit board

Transmitter
X11-11

X11-01A X11-02

X11A-03 X11-04 X11-06X11-05

X11-01B X11-01C
Fuselage-red Fuselage-white Fuselage-black

Blades Motor AGear

Szkielet ochronny

X11-10

Kabel USB

X11-07 X11-08 X11-09
Silnik B Akumulator Płytka sterująca

Nadajnik
X11-11

X11-01A X11-02

X11A-03 X11-04 X11-06X11-05

X11-01B X11-01C
Kabinka czerwona Kabinka biała Kabinka czarna

Śmigła Silnik AZębatka

Szkielet ochronny

Mocowanie silnika
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01
02

03

04

05

08

09

11

14

06

07

12

13

11
10

10
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X11C-07

X11C-12

X11C-08 X11C-09

X11C-11

X11C-10

Kabel USB

X11C-13

Silnik B Akumulator

X11C-03 X11C-04 X11C-06X11C-05
SilnikA

01
02

03

04

05

08

09

11

14

06

07

12

13

11
10

10
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6X15 coreless motor

3.7V/200mAh

1 8 c m
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1

1

4

1

4

2

2

1

1Akumulator

Trzpień

Płytka sterijąca
Kieszonka na
akumulator  

       

Zębatka

Kod Kod KodNazwa Nazwa NazwaIlość Ilość Ilość

Śmigło A

Śmigło B

Kabinka

Kieszonka na
silnik

Silnik A

Silnik B

Podwozie

Szkielet ochronny

PARAMETRY

Długość:

Wysokość:

Szerokość:

Akumulator:

Kod silnika:

WYGLĄD PRODUKTU MOŻE NIEZNACZNIE ODBIEGAĆ 
OD RYSUNKÓW PRZEDSTAWIONYCH W INSTRUKCJI. 

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: Może zawierać małe elementy, chronić przed dziećmi poniżej 3 lat.

 


