
UWAGA:

Przeznaczone dla dzieci powyżej 14 roku życia. Nadzór osoby dorosłej jest rekomendowany.
- Produkt zawiera małe elementy, stwarzające zagrożenie zadławienia. Trzymać z dala od dzieci.
- Podczas lotu należy zachowywać odległość minimum 3 metrów od quadrocoptera.
- Przed lotem należy się upewnić, że quadrocopter jest poprawnie złożony. Model powinien być składany przez 
osobę dorosłą.
- Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone w skutek lekkomyślnego lub 
nieumiejętnego sterowania śmigłowcem.
- Luźne elementy ubioru, włosy i członki należy trzymać z dala od wirujących śmigieł.
- Nie należy latać w silnym wietrze (>3km/h) i w pobliżu zbiorników wodnych.
- Nigdy nie należy pozostawiać ładującego się akumulatora bez nadzoru.
- Przed czyszczeniem, upewnij się, że quadrocopter nie jest podłączony do ładowania.
- W celu uniknięcia nieszczęśliwego wypadku, nigdy nie celuj anteną nadajnika w czyjąś twarz.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII:

Produkt ten posiada wmontowany akumulator. Obchodź się z nim zgodnie z poniższymi instrukcjami:
1)Używaj jedynie ładowarki dołączonej do opakowania.
2)Jeżeli akumulator nadmiernie nagrzeje się podczas ładowania, oznacza to, że został przeładowany. Należy 
natychmiast odłączyć ładowarkę, by uniknąć uszkodzenia akumulatora.
3)Po locie akumulator może być nagrzany. Zaleca się odczekanie około 10 minut przez ponownym jego 
naładowaniem.
4)Po zakończonej zabawie należy wyłączyć quadrocopter. Jeżeli masz zamiar odstawić śmigłowiec na dłuższy 
czas, naładuj akumulator przez godzinę, przed odstawieniem modelu.
UWAGA: Wymiana akumulatora na inny, nieodpowiedniego typu, może doprowadzić do jego wybuchu. Baterie 
należy utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkownika.

ŁADUJĄCY SIĘ AKUMULATOR POZOSTAWIONY BEZ NADZORU MOŻE STANĄĆ W PŁOMIENIACH.
PRODUCENT NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZŁE OBCHODZENIE SIĘ Z PRODUKTEM.

Baterie:
- Do nadajnika należy używać baterii lub akumulatorków AA.
- Używaj jedynie baterii, o których mowa w instrukcji lub ekwiwalentów.
- Wkładając baterie zwracaj uwagę na ich polaryzację. 
- Nie doprowadzaj do spięć terminalu ładowania.
- Baterie litowo jonowe mogą wywołać ogień przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi. 
- Nie mieszaj ze sobą różnych rodzajów baterii. Nie mieszaj starych baterii z nowymi.
- Rozładowane baterie powinny zostać usunięte z nadajnika.
- Przed odłożeniem nadajnika, należy wyjąć z niego baterie.
- Akumulatorki należy wyjąć z nadajnika przed ładowaniem.
- Obrazki znajdujące się w instrukcji nie oddają wiernie wyglądu quadrocoptera i należy je traktować jedynie 
jako odnośnik.
- Niski poziom naładowania akumulatora i baterii w nadajniku może objawiać się zmniejszeniem 
maksymalnego dystansu, trudnościami z oderwaniem się od ziemi czy niskim pułapem lotu.
- Wszelkie kolizje mogą uszkodzić quadrocopter i negatywnie wpłynąć na sterowność modelu.

NADAJNIK I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Antena

Korektor lotu 
w przód/w tył

Prawy drążek

Korektor lotu na boki

Przewrotka 3DPrędkość

Włącznik
Korektor obrotu

Korektor prędkości

Lewy drążek

Dioda

Zawartość opakowania:
1.Quadrocopter SKY HAWKEYE
2.Nadajnik 2,4GHz
3.Ładowarka USB
4.Akumulator Li-Po 1,7V 700mAh
5.Zapasowe śmigła

WKŁADANIE BATERII DO NADAJNIKA

Pokrywa baterii

Dociśnij i pociągnij pokrywę w 
kierunku wskazanym przez 
strzałkę.

Włóż do środka 4 baterie AA, zwracając 
uwagę na ich polaryzację.

UWAGA: Jeżeli masz zamiar odłożyć nadajnik na dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.
UWAGA: Pozostawienie baterii wewnątrz nadajnika na długi okres czasu, może skutkować wyciekiem 
kwasu i w rezultacie uszkodzeniem samego nadajnika.

ZAKŁADANIE OSŁONY ŚMIGIEŁ

Osłonę należy dokręci śrubkami. Chroni ona przed uszkodzeniami śmigieł w wyniku kolizji.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Krok 1: Odłącz kabel łączący akumulator 
ze śmigłowcem.

Krok 2: Bardzo ostrożnie wyjmij akumulator 
z kieszonki. Uważaj na kabel.

Krok 3: Podłącz jeden koniec 
ładowarki do akumulatora, a drugi 
do gniazda USB w komputerze.

Na czas ładowania zapali się czerwona dioda. Dioda zgaśnie po zakończeniu ładowania.

Akumulator

WYBÓR MIEJSCA

1.Jeżeli lot ma mieć miejsce na zewnątrz, powinien odbywać się 
w słoneczny, bezwietrzny dzień. Wilgoć i ekstremalne 
temperatury negatywnie odbiją się na sterowności modelu.

2.Podłącz akumulator do śmigłowca i postaw go na płaskiej, 
równej powierzchni. Włącz nadajnik i po 7 sekundach wychyl 
lewy drążek maksymalnie w górę i w dół. Diody na 
quadrocopterze powinny przestać migać, co oznacza pomyślne 
zakończenie procesu synchronizacji sygnału. Model jest gotów 
do lotu.

STEROWANIE QUADROCOPTEREM

Wznoszenie

Opadanie

Lot w bok

Obrót, lot w przód/w tył

Wychyl lewy drążek do góry. 
Przyspieszy to obrót śmigieł.

Wychyl lewy drążek w dół. 
Zwolni to obrót śmigieł, 
aż do ich zatrzymania.

Wychylając lewy drążek w prawo lub 
w lewo, sprawisz że quadrocopter 
poleci w analogicznym kierunku.

Wychylając prawy drążek w górę lub 
w dół, sprawisz że quadrocopter 
poleci do przodu/do tyłu. 
Wychylanie prawego drążka na boki 
obróci maszynę w analogicznym 
kierunku.

Nadajnik

AUTOMATYCZNY POWRÓT
Przytrzymaj przycisk przewrotki przez 3 sekundy, 
usłyszysz sygnał dźwiękowy. Quadrocopter 
rozpocznie proces automatycznego powrotu. 
Możesz go przerwać wychylając któryś z drążków. 

TRYB HEADLESS
Przytrzymaj guzik Prędkości przez 3 sekundy, 
usłyszysz sygnał dźwiękowy. Teraz bez 
względu na to, gdzie wskazuje dziób 
śmigłowca, po wychyleniu w dół prawego 
drążka, quadrocopter zbliży się do Ciebie.

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. 
Pudełko należy odłożyć w bezpiecznym miejscu, w celu zminimalizowania 
ryzyka.

WYPRODUKOWANO W CHINACH


