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1. Instrukcje bezpieczeñstwa 

1. Trzymaj ma³e elementy urz¹dzenia  w miejscu niedostêpnym dla dzieci.  

2. Moc urz¹dzenia jest wystarczaj¹ca do wykonywania powietrznych manewrów. W trakcie 

pierwszego u¿ycia unikaj gwa³townych manewrów. U¿ywaj dr¹¿ków joysticka delikatnie, aby 

unikn¹æ wypadków. 

3. Po zakoñczeniu latania, od³¹cz zasilanie urz¹dzenia, a nastêpnie wy³¹cz pilot.  

4. Nie umieszczaj baterii w miejscach nara¿onych na wysokie temperatury (¿ywy ogieñ, Ÿród³a 

ciep³a) 

5. W trakcie latania zachowuj odstêp co najmniej 2-3 metrów od urz¹dzenia, aby unikn¹æ 

uszkodzeñ cia³a wynikaj¹cych z kontaktu z lec¹cym urz¹dzeniem 

6. Dzieci operuj¹ce dronem powinny znajdowaæ siê pod nadzorem osoby doros³ej. Upewnij siê, 

¿e dron znajduje siê w zasiêgu wzroku operatora (i instruktora). U³ atwia to kontrolê 

7. Nie nale¿y ³adowaæ baterii nie przeznaczonych do wielokrotnego ³adowania. Wk³adaj¹c 

bateriê, zwróæ uwagê na ich polaryzacjê. Nie mieszaj starych i nowych baterii lub baterii 

ró¿nych typów.  

8. Gdy nie u¿ywany, od³¹cz urz¹dzenie z zasilania. Wyjmij baterie z drona i kontrolera. 

9. Nie nale¿y skracaæ przewodów zasilaj¹cych 

2. Troska o urz¹dzenie 

1. U¿ywaj czystej, suchej szmatki aby wyczyœciæ urz¹dzenie. Czyœæ je regularnie.  

2. Unikaj ekspozycji na dzia³anie Ÿróde³ ciep³a lub d³ugotrwa³ego œwiat³a s³onecznego 

3. Trzymaj urz¹dzenie z dala od wody. Uszkodzi to elektryczne elementy urz¹dzenia 

4. Sprawdzaj regularnie wtyczki i inne akcesoria. W przypadku wyst¹pienia jakichkolwiek 

uszkodzeñ nale¿y zaprzestaæ korzystania z urz¹dzenia, a¿ do pe³nego naprawienia.  

3. Zawartoœæ opakowania 

Po otwarciu upewnij siê, czy Twój zestaw sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów:  

Quadrocopter RC 

- Pilot 2,4 GHz 

- USB kabel ³adowarki 

- Instrukcja obs³ugi 

- Os³onki na œmig³a 

- Uchwyt do zamontowania 

telefonu 

- Œrubokrêt 

- Podwozie l¹dowania 

- Kamera WiFi 

- Bateria 

-  Œrubki 

- Œmig³a 
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4. Transmiter 
1. Antena 

2. WskaŸnik 

3. Obrót 3D 

4. Prawy dr¹¿ek kontroli lotu 

5. Trymer (przód/ty³) 

6. Trymer Mode 1- przesuwania 

w bok; Mode 2 – przesuwania w lewo 

7. Prze³¹cznik ON/OFF 

8. Trymer Mode 1 – 

przesuwania w lewo; Mode 2- 

przesuwania w bok 

9. Lewy dr¹¿ek kontroli lotu  

10. Prze³¹cznik niskiej/wysokiej 

szybkoœci; tryb „bez g³owy” 

11. Pokrywa komory baterii 

12. Baterie 4xAA (LR06) 1,5V 

 

Metody instalacji baterii: Otwórz 

pokrywê komory baterii, w³ó¿ 4 

baterie alkaliczne zgodnie z ich 

polaryzacj¹ (oznaczenia wewn¹trz 

komory baterii) 

Uwagi! 

1. Wk³adaj baterie zgodnie z ich polaryzacj¹ 

2. Nie mieszaj nowych i starych baterii 

3. Nie mieszaj baterii ró¿nych typów 
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1. WskaŸnik trymera przesuwania w bok. Domyœlnie w pozycji neutralnej. (Mode 2 – trymer 

przesuwania w prawo/lewo) 

2. WskaŸnik trymera przesuwania do przodu/ w ty³. Domyœlnie w pozycji neutralnej. 

3. WskaŸnik trymera przesuwania w prawo/lewo. Domyœlnie w pozycji neutralnej. (Mode 2- 

trymer przesuwania w bok) 

4. WskaŸnik poruszania do przodu: Po w³¹czeniu w najni¿szym poziomie. (centralny kwadrat)  

5. WskaŸnik poruszania w ty³: Po w³¹czeniu w najni¿szym poziomie. (centralny kwadrat) 

6. WskaŸnik poruszania w prawo. Po w³¹czeniu w najni¿szym poziomie. (centralny kwadrat)  

7. WskaŸnik poruszania w lewo. Po w³¹czeniu w najni¿szym poziomie. (centralny kwadrat)  

8. Skrêt w lewo. Przesuñ dr¹¿ek w lewo, im mocniej wychylisz dr¹¿ek tym szybciej dron 

przemieœci siê w lewo. 

9. Skrêt w prawo. Przesuñ dr¹¿ek w prawo, im mocniej wychylisz dr¹¿ek tym szybciej dron 

przemieœci siê w prawo. 

10. Wysoka/niska prêdkoœæ: Naciœnij przycisk „A” aby prze³¹czyæ pomiêdzy trybem wysokiej a 

niskiej prêdkoœci. H – Wysoka szybkoœæ L – Niska szybkoœæ. 

11. WskaŸnik zasilania – informuje o stanie na³adowania baterii kontrolera 

12. MODE 1 – domyœlny po w³¹czeniu. Po zmianie do MODE 2 – trzymaj wciœniêty w prawo 

przycisk B, aby powróciæ do trybu zasilania transmitera. Informacja o trybie MODE na 

wyœwietlaczu LCD zmieni siê. Aby powróciæ do trybu 1, trzymaj wciœniêty w lewo przycisk B 

13. WskaŸnik si³y sygna³u 

 

5. Instalacja p³óz quadrocoptera i os³onek œmigie³ 

 

1. W³óz podstawki drona w odpowiednie miejsce w dolnej czêœci drona (rysunek 1) 

2. Umieœæ os³onkê œmigie³ przy ka¿dym œmigle, a nastêpnie u¿yj œrubokrêta, by zabezpieczyæ j¹. 

(rysunek 2-3) 

 

6. Elementy zestawu do podniebnego rejestrowania zdjêæ poprzez 

WiFi 
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1. W³ó¿ klamrê do monta¿u telefonu na antenê transmitera (rysunek 1)  

2. Œciœnij klamrê, aby rozszerzy³a siê (rysunek 2) 

3. Trzymaj uchwyt i wyci¹gnij klamrê u¿ywaj¹c si³y, aby rozebraæ klamrê do monta¿u telefonu.  

 

7. Pobieranie i instalacja oprogramowania 
 

7.1 Instalacja oprogramowania 
 

Telefony z androidem: pobierz oprogramowanie ze strony www.symatoys.com lub zeskanuj kod 

QR, aby zainstalowaæ oprogramowanie SYMA FPV. Kod QR znajduje siê na opakowaniu i ostatniej 

stronie instrukcji obs³ugi.  

7.2 Opis Pod³¹czania 
W trakcie pod³¹czania wskaŸnik FPV zaœwieci siê na zielono. Czerwony wskaŸnik zamiga powoli po 

20 sekundach, zaczekaj na pod³¹czenie telefonu. Wybierz opcje WiFi w telefonie. Odszukaj: „FPV 

WIFI ****” w liœcie po³¹czeñ bezprzewodowych i wybierz opcjê po³¹cz. Zaczekaj na potwierdzenie 

pomyœlnego nawi¹zania po³¹czenia z urz¹dzeniem. Otwórz oprogramowanie SYMA FPV i wybierz 

przycisk „Start”. WejdŸ do trybu kontroli. Obraz z kamery wyœwietlany bêdzie na ekranie Twojego 

smartphone.  

 

1. Otwórz oprogramowanie SYMA FPV 

2. Wybierz przycisk START  

3. Obraz wyœwietlany na ekranie urz¹dzenia 

4. Opis ikon wyœwietlanych w czasie rzeczywistym:  

1. Powrót 

2. Si³a zasiêgu WiFi 

3. Sprawdzenie telefonu i nagrania video 

4. Nagrywanie video 

5. Zdjêcia 

6. Wyœwietlanie czasu 

 

7.3 Powietrzne zdjêcia w czasie rzeczywistym 
Zdjêcia i nagrania: Gdy si³a zasiêgu WiFi bêdzie w normalnym trybie. Naciœnij ikonê zdjêcia lub 

nagrywania video aby wykonaæ zdjêcie/ rozpocz¹æ nagrywnie. (Pliki te mo¿na sprawdziæ wybierajac 

folder: Sprawdzenie telefonu i nagrania video)  
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8. Tryby kontrolera i instrukcje sterowania 
 

Transmiter wyposa¿ony jest w dwa tryby sterowania. Mode1 i Mode2 – oznaczaj¹ 

one inne wzory sterowania. Trzymaj wciœniêty przycisk B, a nastêpnie w³¹cz zasilanie, 

aby zmieniæ Mode1 albo Mode2 

 

8.1 Mode 1 
 

Wnoszenie siê i opadanie: 

U¿yj lewego dr¹¿ka, aby wzbiæ siê w powietrze lub opaœæ 

ni¿ej 

    

 

 

Poruszanie siê do przodu i w ty³: 

U¿yj prawego dr¹¿ka, aby przemieœciæ siê do przodu lub w 

ty³. 

 

 

 

Obrót w lewo i w prawo: 

U¿yj lewego dr¹¿ka, a dron obróci siê zgodnie z Twoj¹ 

komend¹. 

 

 

 

Lot bokiem 

U¿yj prawego dr¹¿ka, dron poleci bokiem w prawo lub w 

lewo 
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8.1.1 Korekty lotu przy pomocy trymerów 
 

Gdy dron samoistnie przesuwa siê w przód lub w ty³, mo¿esz 

skorygowaæ to naciskaj¹c odpowiedni trymer w górê lub w dó³. 

Informacje o aktualnym statusie trymerów znajdziesz na wyœwietlaczu 

pod przyciskami steruj¹cymi. 

 

 

Gdy dron samoistnie przesuwa siê lewo lub w prawo, mo¿esz 

skorygowaæ to naciskaj¹c odpowiedni trymer w lewo lub prawo. 

Informacje o aktualnym statusie trymerów znajdziesz na 

wyœwietlaczu pod przyciskami steruj¹cymi   

 

Gdy dron samoistnie obraca siê lewo lub w prawo, mo¿esz 

skorygowaæ to naciskaj¹c odpowiedni trymer w lewo lub prawo. 

Informacje o aktualnym statusie trymerów znajdziesz na 

wyœwietlaczu pod przyciskami steruj¹cymi. 

 

 

8.2 Mode 2 
 

Wnoszenie siê i opadanie: 

 

U¿yj lewego dr¹¿ka, aby wzbiæ siê w powietrze lub opaœæ 

ni¿ej 

 

 

Poruszanie siê do przodu i w ty³: 

 

U¿yj prawego dr¹¿ka, aby przemieœciæ siê do przodu lub w 

ty³. 
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Obrót w lewo i w prawo: 

 

U¿yj prawego dr¹¿ka, a dron obróci siê zgodnie z Twoj¹ 

komend¹. 

 

 

 

Lot bokiem 

 

U¿yj lewego dr¹¿ka, dron bêdzie lecia³ bokiem w     prawo 

lub w lewo 

 

 

 

8.2.1 Korekty lotu przy pomocy trymerów 
 

Gdy dron samoistnie przesuwa siê w przód lub w ty³, mo¿esz skorygowaæ 

to naciskaj¹c odpowiedni trymer w górê lub w dó³. Informacje o 

aktualnym statusie trymerów znajdziesz na wyœwietlaczu pod przyciskami 

steruj¹cymi. 

 

Gdy dron samoistnie przesuwa siê lewo lub w prawo, mo¿esz skorygowaæ to 

naciskaj¹c odpowiedni trymer w lewo lub prawo. Informacje o aktualnym statusie 

trymerów znajdziesz na wyœwietlaczu pod przyciskami steruj¹cymi   

 

Gdy dron samoistnie obraca siê lewo lub w prawo, mo¿esz skorygowaæ to 

naciskaj¹c odpowiedni trymer w lewo lub prawo. Informacje o aktualnym 

statusie trymerów znajdziesz na wyœwietlaczu pod przyciskami 

steruj¹cymi. 
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9. Przygotowanie modelu do lotu 

 

1. Przesuñ prze³¹cznik zasilania ON/OFF w pilocie w pozycjê ON. 

2. Otwórz komory baterii w modelu, po³¹cz bateriê z odbiornikiem 

3. Umieœæ bateriê w komorze baterii. Po zamkniêciu komory baterii w³¹cz model prze³¹cznikiem 

w dolnej jego czêœci. 

4. Przesuñ lewy dr¹¿ek w najwy¿sz¹ pozycjê, a nastêpnie powróæ do najni¿szej pozycji. Us³yszysz 

sygna³ dŸwiêkowy z transmitera, oznaczaj¹cy przejœcie we wczesn¹ fazê lotu  

10. Wprowadzenie do podstawowych funkcji modelu 
 

Ochrona przed niskim napiêciem.  

Jeœli cztery wskaŸniki w dolnej czêœci modelu zaczn¹ migaæ, oznacza to ¿e 

bateria w modelu wkrótce zostanie roz³adowana, a steruj¹cy straci 

kontrolê nad modelem. Konieczny jest niezw³oczny powrót na ziemiê.  

 

 

Zabezpieczenie przed przepiêciem 

Na wypadek uszkodzenia lub wypadku obracaj¹cych siê œmigie³ modelu, 

zostanie przeprowadzona procedura zabezpieczenia przed nad-

napiêciem 

 

 

Kalibracja ¿yroskopów 

Umieœæ model w pozycji horyzontalnej. Nastêpnie przesuñ oba dr¹¿ki 

najpierw w lewy górny koniec zakresu, a nastêpnie w prawy dolny kraniec 

zakresu. Przytrzymaj dr¹¿ki w ka¿dym z tych miejsc przez oko³o 2-3 

sekundy, wskaŸnik statusu zmieni sie ci¹g³ego trybu œwiecenia, na tryb 

szybko migaj¹cy. Po 2-3 sekundach wskaŸnik statusu powróci do trybu 

ci¹g³ego œwiecenia. Oznacza to pomyœlne zresetowanie ustawieñ. 
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Obroty 3D 

Jeœli zaznajomi³eœ siê ju¿ z podstawowymi manewrami, mo¿esz 

spróbowaæ jednego z najbardziej efektownych trików – 360. 

Wznieœ model na wysokoœæ ponad 3 metrów, naciœnij 

prze³¹cznik 3D z prawej stronie transmitera, a nastêpnie 

przesuñ prawy dr¹¿ek w któr¹kolwiek stronê, aby wykonaæ 

obrót o 360 stopni 

Wskazówka: Uzyskasz lepszy efekt wykonuj¹c tê sztuczkê 

przy pe³nej baterii. 

 
Alternatywny sposób startu 

Dziêki 6- osiowemu ¿yroskopowi mo¿esz rozpocz¹æ lot 

wyrzucaj¹c drona do góry, jednoczeœnie przesuwaj¹c lewy 

dr¹¿ek w górê. Model automatycznie wyprostuje siê i wzniesie 

w górê zgodnie z komend¹.  

 

 

10.1 Tryb bez g³owy 

10.1.1 Definicja ruchu do przodu 
 

1. Ustaw prze³¹cznik ON/OFF w pozycji ON.  

 

 

 

 

2. Po pod³¹czeniu modelu z bateri¹ w³¹cz model i ustaw go w 

sposób wskazany na ilustracji obok.  

 

 

 

3. Przesuñ lewy dr¹¿ek maksymalnie w górê, a nastêpnie 

maksymalnie w dó³. Gdy kontrolka pilota zaœwieci siê, oznacza to, 

¿e modulacja czêstotliwoœci i definicja przodu modelu zosta³a 

zakoñczona 

 

10.1.2 Prze³¹czanie pomiêdzy trybem bez g³owy, a normalnym trybem sterowania 
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1. Po zakoñczeniu procedury modulacji czêstotliwoœci, model powróci do 

trybu ogólnego. WskaŸnik statusu bêdzie œwieci³ siê sta³ym ci¹g³ym 

œwiat³em. Po uruchomieniu funkcji bez g³owy z lewej strony 

odbiornika, us³yszysz komunikat „DDD...”. Oznacza to przejœcie w tryb 

jeŸdŸca bez g³owy. Przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy i ponowne 

us³yszenie komunikatu „D” oznacza wyjœcie z trybu bez g³owy. (w trybie 

bez g³owy 4 wskaŸniki modelu migaj¹ powoli raz na 4 sekundy) 

 

 

2. W trybie bez g³owy operator nie musi rozpoznawaæ pozycji 

urzdzenia. Sterowanie urz¹dzeniem odbywa siê zgodnie z 

kierunkiem wskazanym na prawym dr¹¿ku kontroli. 

 

 

3. Poprawianie kierunku na wprost. W trybie bez g³owy, w przypadku gdy 

wystêpuje jakiekolwiek zak³ócenie w obranym kierunku, nale¿y 

ponownie zdefiniowaæ prawid³owe u³o¿enie modelu. W tym celu przesuñ 

oba dr¹¿ki w lewy dolny kraniec zakresu sterowania. D³ugie zaœwiecenie 

siê wskaŸnika œwiate³ modelu po 3 sekundowym miganiu oznacza, ¿e 

dostosowanie ustawieñ zakoñczy³o siê. 

 

11. Metody wymiany baterii i ³adowania 
 

1. Prze³¹cznik zasilania modelu staw w pozycji OFF, otwórz komorê baterii 

2. Od³¹cz kabe l zasilaj¹cy 

3. Aby na³adowaæ bateriê, pod³¹cz ³adowarkê usb z gniazdkiem sieciowym (niezbêdny bêdzie 

adapter) lub z portem USB Twojego komputera. WskaŸnik LED na ³adowarce zaœwieci siê w 

trakcie ³adowania i zgaœnie na znak, ¿e ³adowanie zakoñczy³o siê.  

Uwaga. Jeœli u¿ywasz komputera do ³adowania baterii, od³¹cz kabel zas ilania zanim wy³¹czysz 

komputer.  

4. Umieœæ bateriê w quadcopterze, pod³¹cz kabel zasilania do urz¹dzenia i zamknij pokrywê 

komory baterii 

 

Czas ³adowania: oko³o 130 minut 

Czas lotu: oko³o 5,5 minuty 

Uwagi dotycz¹ce ³adowania: 
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1. £aduj baterie wy³acznie w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Trzymaj baterie z 

dala od Ÿróde³ ciep³a i materia³ów wybuchowych 

2. W trakcie ³adowania wyci¹gnij baterie z modelu. Proces ³adowania powinien odbywaæ siê pod 

nadzorem osoby doros³ej.  

3. Po zakoñczeniu latania, nie ³aduj baterii. Zaczekaj, a¿ powierzchnia baterii ostygnie, w 

przeciwnym razie mo¿e spowodowaæ to napuchniêcie baterii lub nawet po¿ar.  

4. Upewnij sie, ¿e u¿ywasz oryginalnych kabli ³aduj¹cych i ³adowarek USB. Wymieñ bateriê, jeœli 

jest nieu¿ywana przez d³u¿szy czas lub napuch³a 

5. Bateria traci moc, gdy jest nieu¿ywana. Nadmierne u¿ytkowanie mo¿e spowodowaæ skrócenie 

d³ugoœci ¿ycia baterii 

12. Instalacja kamery WiFi 
 

Metody demonta¿u kamery: 

1. Wyci¹gnij kabel zasilaj¹cy z kamery (Figure 1) 

2. Naciœnij blokadê zabezpieczaj¹c¹ w g³ównej 

czêœci modelu i jednoczeœnie wyci¹gnij kamerê 

 

Metody instalacji kamery: 

1. Wciœnij kamerê na miejsce (Figure 1) 

2. Pod³¹cz kabel kamery z wtyczk¹ zasilaj¹c¹ 

kamerê (Figure 2) 

 

 

13. Najczêstsze usterki i metody ich rozwi¹zania 
Problem Powód Rozwi¹zanie 

Model nie 
odpowiada 

1. Model wszed³ w tryb ochrony 
przed niskim napiêciem. 

2. Bateria w transmiterze jest 
bliska roz³adowaniu, wskaŸnik 
zasilania bêdzie miga³. 

3. Kana³ wybrany w transmiterze 
nie odpowiada kana³owi 
modelu 

1. Na³aduj bateriê modelu 
2. Wymieñ bateriê w 

transmiterze 
3. Zmieñ ustawienia 

czêstotliwoœci transmitera i 
modelu na odpowiadaj¹ce 
sobie 

Sterowanie 
modelu jest 

niepoprawne 

1. Niski stan na³adowania lub 
niska jakoœæ baterii 

2. Transmisja sygna³u z pilota jest 
zak³ócona 

1. Zmieñ baterie. Rozwa¿ zakup 
wysokiej jakoœci baterii 
alkalicznych 

2. Zmieñ miejsce lotu, by 
unikn¹æ zak³óceñ 

Model znosi siê 
w trakcie 

swobodnego 
unoszenia 

1. Brak wytrymowania w 
po³o¿eniu horyzontalnym 

1. PrzeprowadŸ korekty przy 
pomocy odpowiedniego 
trymera 
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W trybie bez 
g³owy 

wystêpuj¹ 
zak³ócenia 

?  Wykrycie przodu modelu 
zosta³o zak³ócone przez 
睹p慤歩 

?  D³ugi czas u¿ytkowania w trybie 
bez g³owy 

1.Zdefiniuj ponownie przód modelu 
 

14. Czêœci zapasowe 
Producent dostarcza pe³en zakres czêœci zamiennych. Czêœci zamienne dostêpne s¹ u 

dystrybutorów Syma. W trakcie zamawiania proszê doprecyzowaæ kolor czêœci zamiennych.  

 

X5SW-01A – Obudowa 

bia³a 

X5SW-01B – Obudowa 

czarna 

X5SW-02A – Œmig³a A 

bia³e/czarne  

X5SW-02B – Œmig³a B 

bia³e/czarne 

X5SW-03A – P³ozy 

l¹dowania bia³e 

X5SW-03B – P³ozy 

l¹dowania czarne 

X5SW-04 – Os³onki 

œmigie³ 

X5SW-05 – Klosze lamp 

X5SW-06 – Silnik A 

X5SW-06 – Silnik B 

X5SW-07 – P³ytki œwiate³ 

X5SW-08 – Odbiornik 

X5SW-09 – Bateria 

X5SW-10 – kabel USB 

X5SW-11 – Kamera 

(bia³a) 

X5SW-12 – Kamera 

(czarna) 

X5SW-13 – Transmiter 

X5SW-14 – Uchwyt na 

telefon 
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1. Górna czêœæ obudowy 1szt. 

2. Dolna czêœæ obudowy 1szt. 

3. Œmig³a A 2 szt. 

4. Œmig³a B 2 szt. 

5. Os³onki na œmig³a 4szt. 

6. Os³ona baterii 1szt. 

7. Silniki A 2szt. 

8. Silniki B 2szt. 

9. P³yta steruj¹ca 1szt. 

10.Klosze lamp 4szt. 

11.P³yty œwiate³ 4szt. 

12.Bateria 1szt. 

13.Przek³adnia 4szt. 

14.Kamera WIFI 

15.P³ozy l¹dowania 4szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Wymiary urz¹dzenia i parametry baterii 
 

 

Wymiary Modelu: 315x315x105 mm 

Kod silnika: 8 

Bateria: 3,7V 500mAh 
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16. Kody QR 
 

 

 

 

Oœwiadczenie o zgodnoœci z wymogami dyrektywy R&TTE.
Dron Zdalnie Sterowany Syma X5SW, którego producentem jest SYMA MODEL AIRCRAFT INDUSTRIAL
CO., LTD, pracuje zgodnie z wymaganiami zawartymi w dyrektywie europejskiej opisuj¹cej urz¹dzenia
radiowe, terminale telekomunikacyjne oraz ich wzajemne rozpoznawanie i zgodnoœæ.
Pe³en tekst deklaracji zgodnoœci dostêpny jest na stronie:
http://odlotowezabawki.com.pl/allegro/deklaracje/KX9313.pdf
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