
Instrukcja Obs³ugi



Zawartoœæ pude³ka:

• 1 x Quadcopter
• 1 x 2.4 GHz pilot RC(6x AA-baterie nie za³¹czone)
• 1 x 3.7V 730 mAh Li-po akumulator
• 4 x Zapasowe œmig³a
• 1 x £adowarka
• 1 x Instrukcja
• 4 x os³ona œmigie³

Specyfikacja

• 2.4GHz Dron gotowy do lotu
• 6-axis ¯yroskop
• 4 g³ówne silniki
• 1 Li-po akumulator 3.7V 730mAh
• Wysokoœæ: 58 mm
• D³ugoœæ: 375 mm
• Szerokoœæ: 136 mm
• Waga: 900 g

Œrodki bezpieczeñstwa

Zalecenia recyklingu baterii

Os³ona œmigie³

Specyfikacja

Instrukcja obs³ugi

• Nale¿y uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê
• Model ten nie nadaje siê dla dzieci poni¿ej 14 lat i zawiera ma³e elementy,
• Dzieci powinny u¿ywaæ tylko tego modelu pod nadzorem osoby doros³ej
• Trzymaj rêce, twarz, w³osy i ubrania z dala od ostrzy.
• Stañ z dala od ruchomych czêœci helikoptera
• Po u¿yciu helikoptera ZAWSZE od³¹czyæ akumulator i wyjmij go z urz¹dzenia
• Model i nadajnik musi byæ wy³¹czony po u¿yciu
• Zawsze lataæ w otwartym i bezpiecznym œrodowisku, gdzie nie spowoduje ¿adnego zagro¿enia dla innych
• Na pilocie, zalecamy baterie AA o napiêciu 1,5 do 1,2 V.
• Dla osób bez doœwiadczenia, zalecamy, aby nauczyæ siê lataæ z doœwiadczonym u¿ytkownikiem podczas pierwszych 
lotów
• Przed ka¿dym lotem, przetestowaæ limitu odleg³oœci od nadajnika
• Zachowaj te instrukcje bezpieczne
• Zawsze nale¿y przestrzegaæ lokalnych przepisów i rozporz¹dzeñ! W razie w¹tpliwoœci skontaktuj siê ze sprzedawc¹.

Nie lataj:
- Wokó³ ludzi lub zwierz¹t
- Wokó³ du¿ych grup ludzi
- W ograniczonej widocznoœci lub w warunkach s³abego oœwietlenia
- Wiatry powy¿ej 2 Beaufort
- Blisko pylony wysokie napiêcie i / lub inne rodzaje okablowania
- W czasie burzy, deszczu lub du¿ej wilgotnoœci. Urz¹dzenie nie jest wodoodporne.

Gor¹co polecamy u¿ywaæ os³onê œmigie³, zapewnie do ka¿dego modelu. Pozwoli to nie tylko chroniæ swoj 
quadcopter, ale tak¿e innych ludzi, dom oœwietlenie wewnêtrzne, œciany i wszystkie inne otoczenie, które 
mog³yby odnieœæ obra¿enia lub uszkodzone w przypadku utraty kontroli podczas lotu.

Dla wra¿liwego i racjonalnego zachowania, ochrony i poprawy jakoœci œrodowiska naturalnego, ochrony 
zdrowia ludzkiego i ochrony zasobów naturalnych, u¿ytkownik musi wys³aæ produkt bezu¿yteczny do 
odpowiednich urz¹dzeñ stworzonych do tego celu zgodnie z prawem. Przekreœlonego kontenera na kó³kach 
oznacza, ¿e produkt musi byæ poddane recyklingowi (Ostrze¿enie: nie wyrzucaj go w swoim koszu).



1. przewód ³adowania
2. LED
3. Li-po Battery

Instrukcje Akumulatora Li-Po.

£adowanie baterii

Ostrze¿enie: Zawsze umieœæ bateriê na powierzchni odpornej na ciep³o i nigdy nie zostawiaj go bez opieki!

U¿ytkownik musi zwróciæ zu¿yte baterie i akumulatory. 
Zabrania siê wyrzucaæ zu¿ytych baterii w pojemnikach 
zawieraj¹cych odpady z gospodarstw domowych! Baterie / 
akumulatory zawieraj¹ce substancje niebezpieczne s¹ 
oznaczone symbolem przekreœlonego kosza na œmieci. 
Symbol wskazuje, ¿e produkt powinien byæ poddane 
recyklingowi. Symbole chemiczne odpowiednich substancji 
niebezpiecznych s¹ kadm (Cd), rtêæ (Hg), Pb (o³ów). 
Zastosowane baterie mog¹ byæ usuwane przez bezp³atnie 
w punktach zbiórki w swojej spo³ecznoœci, sklepach lub 
gdziekolwiek sprzedawane s¹ baterie. Uprzejmie prosimy, 
aby spe³niaæ swoich obowi¹zków prawnych i przyczyniæ siê 
do ochrony œrodowiska.

- Przechowuj baterie poza zasiêgiem dzieci
- Nie akumulatory nie powinny byæ do³adowywane
- Nierównomiernie na³adowanych akumulatorów lub baterii ró¿nych typów nie powinno siê u¿ywaæ razem
- Zaleca siê stosowanie podobnych baterii
- Po u¿yciu helikoptera, nale¿y wyj¹æ baterie, jeœli nie u¿yje go ponownie przez d³ugi okres czasu
- Terminale nie musz¹ byæ zwarte
- Model ten jest wyposa¿ony w akumulator Akumulator Li-Po. Akumulatory Li-Po wymagaj¹ szczególnej uwagi, 
postêpuj zgodnie z instrukcj¹
- Baterie nale¿y ³adowaæ za pomoc¹ ³adowarki dostarczonej przez Wltoys
- Podczas ³adowania baterii, nale¿y zawsze upewniæ siê, ¿e robisz to na niepalnej powierzchni
- Nie nale¿y pozostawiaæ bez nadzoru ³adowania
- Zawsze na³adowaæ bateriê do 100%
- Upewnij siê, ¿e przewody baterii nie s¹ w kontakcie, aby unikn¹æ zwarcia
- Przewody zap³onowe akumulatora nie mog¹ byæ zmienione lub uszkodzone
- Nigdy nie uszkodziæ bateriê mechanicznie (mog³oby to spowodowaæ wybuch)
- Akumulator nie powinien byæ umieszczony w pobli¿u dzieci (chyba ¿e masz nadzoru osoby doros³ej)
- Projekt techniczny baterii nie mo¿e byæ zmieniona
- Dotkniêcie uszkodzonych akumulatorów mo¿e spowodowaæ obra¿enia. Jeœli nie ma kontaktu ze skór¹ lub oczami, 
natychmiast skonsultowaæ siê z lekarzem!
- Nie nale¿y ³adowaæ bezpoœrednio po locie lub gdy akumulator jest ciep³y

Pod³¹cz ³adowarkê do gniazdka i pod³¹cz akumulator do 
³adowarki. Mo¿na to zrobiæ tylko w jeden sposób: poprzez 
mocne pod³¹czeniu kabla ³adowania. Jeœli zielona lampka, 
akumulator jest w pe³ni na³adowany i mo¿e byæ od³¹czony. 
Potem nie zapomnij od³¹czyæ ³adowarkê od gniazdka œciennego.

Zielona dioda LED = Na³adowany akumulator
Pomarañczowa dioda = ³adowanie baterii
Czerwona dioda LED = bateria jest pusta / ³adowania baterii

Wejœcie: 220V
Pr¹d ³adowania: 500mA
Pe³na napiêcia: 4,2 +/- 0.03V



1.        Dioda LED
2.        Module 1 : Water jet; bubble jet; video; basket up; lead 

single missile
3.       Przepustnica / dr¹¿ek do zmiany kierunku lotu
4.        Korekta wysokoœci lotu

5.        Korekta kierunku lotu
6.        40% obrotów
7.        60% obrotów
8.        80% obrotów
9.        LCD wyœiwetlacz
10.      Przycisk zasilania
11.      Antena
12.      Obrót (tylko na 100%)
13.      Dr¹¿ek sterowania kierunkiem 
14.      Przód/ty³ korekta

15.      trymer
16.      100% mocy
17.      Oœwietlenie
18.      Modu³ 2 : Robienie zdjêæ(Headless tryb jeœli dostêpny
Naciœnij przed 2 sec)

1.        Tr 1/3 indicator
2.        Throttle trim tips
3.        Yaw trim tips
4.        Percentage of the reaction
5.        Transmitter battery indicator 
6.        Stick mode 2/4 indicator
7.        Forwards and backwards trim tips
8.        Crab trim tips

Pilot zdalnego sterowania / nadajnik

- Korzystaj¹c z dŸwigni mo¿na sterowaæ osi¹ obrotu drona. Korzystanie z kierunkowego joysticka mo¿na 
kontrolowaæ kierunek lotu dronem. 
- Mo¿liwe s¹ dwa tryby sterowania dornem, dla prawo i dla leworêcznych
- Poszczególne przyciski kalibracyjne pomóc utrzymaæ stabilnie drona. Przetestuj to za pomoc¹ przycisków , 
aby utrzymaæ drona w jednym miejscu
 - Mo¿na wybraæ procent prêdkoœci. Im wy¿sza jest ta wartoœæ, tym szybsza bêdzie reakcja (na przyk³ad 
100% bêd¹ bardziej czu³e ni¿ 40%). - Dwa przyciski modu³u s¹ wykorzystywane do uruchamiania ró¿nych 
modu³ów: obrazy / zdjêcia / kosz.

W³ó¿ bateriê, przesuwaj¹c j¹ w dó³. Nastêpnie w³ó¿ 6 
x baterie AA, jak wskazano pod pokryw¹.



W bok

DŸwignia kierunkowa s³u¿y do przesuwania drona w lewo lub w prawo.

W przód

Utrzymanie drona na wskazanej pozycji

Jak lataæ

Latanie jest bardzo proste, ale trzeba trochê praktyki w pierwszej kolejnoœci. Po³¹cz siê www.wltoys.eu aby ogl¹daæ filmy edukacyjne.

- Pod³¹czyæ akumulator do helikoptera.
- W³¹czyæ pilota
- DŸwigniê przesun¹æ w górê / w dó³, aby po³¹czyæ drona z pilotem
- Uzbrój quadracopter przesuwaj¹c lew¹ dŸwigniê w lew¹ stronê i praw¹ dŸwigniê w praw¹ stronê
- Poprzez przytrzymanie takiej pozycji przez ponad 2 sekundy. U¿yj lewej dŸwigni aby wejœæ w obroty i uzyskaæ 
wysokoœæ. Poprzez przytrzymanie go tylko na jedn¹ sekunde
- Lewa dŸwignie przesun¹æ w góre siê, poprowadŸ dron na wysokoœci ok 1m i utrzymaj wysokoœæ
- Regulacja wysokoœci z przepustnic¹ w górê / w dó³

Koñcz¹c:
- Trzymaæ przycisk œwiat³a (w œrodku po prawej) wciœniêty przez 1s i nast¹pi auto-powrót
- Ewentualnie przepustnica w dó³, a kiedy jest bezpieczenie wyl¹dowaæ rozbrajaj¹c quadrocopter przesuwaj¹c 
praw¹ dŸwigniê lewo-dó³ i prawej dŸwigni do prawej

Popychaj¹c dŸwigniê kierunkow¹ w górê i w dó³ sprawia Drone iœæ do przodu lub do ty³u.



WYSOKOŒÆ

Popychaj¹c dŸwigniê zmiany biegów w górê i w dó³ sprawia, ¿e wysokoœæ

Wzrasta lub spada

OBRÓT

Wyczerpanie siê silników

Pierwszy lot

UWAGA

- Upewnij siê, ¿e helikopter w locie jest zawsze w zasiêgu wzroku i pod kontrol¹.

Popychaj¹c dŸwigniê zmiany biegów z boku na bok, Drone 
obróci siê wokó³ w³asnej osi

Silniki s¹ szczotkowane i z biegiem czasu zu¿ywa siê. Gdy siê zu¿yje nale¿y je wymieniæ. Aby uzyskaæ wiêcej informacji 
przejdŸ do www.wltoys.eu.

Nigdy nie leæ z pe³n¹ prêdkoœci¹ przez pierwsze 3 loty. Po 3 lotów, zdmuchn¹æ silniki z powietrzem, kiedy to mo¿liwe. 
Silniki Czêœci mo¿na kupiæ na www.wltoys.eu lub dystrybutora.

1. Na swoim pierwszym locie upewnij siê z osob¹ z doœwiadczeniem w lataniu œmig³owców. Zalecamy, aby 
swoje pierwsze loty na stosunkowo miêkkim pod³o¿u, aby chroniæ œmig³owiec.
2. ZnajdŸ miejsce z dala od ludzi, o g³adkiej powierzchni i bez przeszkód. Drzewa, linie elektryczne i punkty 
wodne w bezpoœrednim s¹siedztwie nale¿y unikaæ!
3. Umieœæ helikopter na ziemi oko³o 10 stóp z dala od ciebie. Pamiêtaæ, ¿e gdy masz quadcopter, kolorowe 
³opatki wskazuj¹ przód helikoptera. Naj³atwiej jest ustawiæ siê za helikoptera dla ³atwiejszej kontroli.
4. W³¹cz œmig³owiec jako pierwszy. Nastêpnie w³¹cz pilot (dla niektórych modeli bêdzie to na odwrót)  Po tym 
ruchu przesuñ praw¹ dŸwigniê do lewego dolnego rogu, a lew¹ dŸwigniê do lewego dolnego rogu w tym 
samym czasie, przetrzymaj w tej pozycji przez pare sekund, œmig³a powinny zacz¹æ siê obracaæ. 
5. Uruchomiæ silnik i podnieœ dron na oko³o 1 metra od ziemi. W ten sposób mo¿na unikn¹æ zjawisko zwane 
"efektem ground". Blisko ziemi pr¹dy powietrzne zachowuj¹ siê inaczej ni¿ przy wy¿szej wysokoœci i bêdzie to 
zapobiega³o utracie kontroli nad helikopterem.
6. Nastêpnie spróbuj delikatnie lataæ w jednym kierunku. Je¿eli silnik odlatuje w z³ym kierunku, aby 
kontrolowane l¹dowanie i spróbuj ponownie.



Kalibracja

Rozwi¹zywanie problemów

Czêœci zamienne

FPV
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- Zawsze nale¿y stosowaæ w pe³ni na³adowany akumulator. 
- Po zakoñczeniu lotu, zawsze wy³¹czaj œmig³owiec pierwszy, a nastêpnie pilot. 
- Nie u¿ywaj œmig³owca gdy ma widoczne mechaniczne uszkodzenia. 
- Zawsze lataæ w otwartej przestrzeni i unikaj niebezpiecznych sytuacji 
 - Zawsze trzymaæ siê z dala od wirników. 
- Pamiêtaj, aby od³¹czyæ akumulator z helikoptera po ka¿dym locie.
 - SprawdŸ, czy stosujesz siê do wszystkich wymogów prawnych, które istniej¹ dla danego modelu helikoptera 
w kraju, w którym siê go u¿ywa.
- W przypadku utraty kontroli nad helikopterem, wy³¹czyæ napêd silników natychmiast popychaj¹c dŸwigniê 
przepustnicy w dó³, aby go wy³¹czyæ.

Jeœli helikopter jest niestabilny, co powoduje gor¹czkowe latanie we wszystkich kierunkach, a obraca siê 
wokó³ swojej osi tak, ¿e trzeba stale korygowaæ swój lot, to ¿yroskop prawdopodobnie nie jest skalibrowany 
prawid³owo. Aby wykonaæ kalibracjê nale¿y pod³¹czyæ do nadajnika drona (czêœæ aktywacji w instrukcji), a 
nastêpnie kliknij na 100% guzik pilota i przenieœæ obie dŸwignie w lewy dolny róg. Gdy kalibracja jest 
wykonana, us³yszysz d³ugi sygna³ dŸwiêkowy lub zobaczyæ migaj¹ce œwiat³a (na PCB) lub obie. 

Uwaga: Kalibracja odbywa siê w fabryce, to zazwyczaj nie jest konieczne, aby to zrobiæ, gdy otrzymasz 

1. Dioda LED na odbiorniku œwieci siê œwiat³em ci¹g³ym przez wiêcej ni¿ 4 sekudy po w³o¿eniu akumulatora do drona. 
Brak reakcji na polecenia. Nadajnik nie jest pod³¹czony do urz¹dzenia. Powtórzyæ proces inicjalizacji
2. Brak odpowiedzi quadcoptera po pod³¹czeniu akumulatora. Jest to prawdopodobnie brak styku na zaciskach 
akumulatora. W³¹cz nadajnik i upewnij siê, ¿e akumulator w pojeŸdzie jest prawid³owo w³o¿ony. Wymieñ bateriê i 
zapewnij dobry kontakt na po³¹czeniach akumulatora. U¿yj pe³ni na³adowane baterie w pilocie.
3. Silnik nie reaguje na polecenia dr¹¿ków i dioda mryga. Akumulator quadcoptera jest wyczerpany. Nale¿y na³adowaæ 
akumulator lub wymieniæ go na na³adowany.
4. G³ównego wirnik nadal siê obraca po wyl¹dowaniu. Upewnij siê, ¿e dŸwignia zmiany biegów jest skierowana w dó³.
5. Wirnik obraca siê, ale g³ówne urz¹dzenie nie zdejmowaæ. £opaty mog¹ byæ zniekszta³cone lub bateria quadcoptera 
zosta³a wyczerpana. Na³aduj lub wymieñ na w pe³ni na³adowanej baterii i / lub wymieniæ no¿e.
6. Quadcopter ma silne wibracje. Ostrza s¹ zniekszta³cone. Wymieniæ ³opatki.
7. Ogon nie jest odpowiednio zbilansowany po wytrymowaniu, prêdkoœæ nie jest równa przy piruetach prawo/lewo. 
Wirniki ogonowe s¹ prawdopodobnie uszkodzone. Wymieñ g³ówne skrzyd³o i / lub silnika g³ównego.
8. Quadcopter wci¹¿ posuwa siê naprzód po korekcie dŸwigni podczas zawisu. ¯yroskop nie jest prawid³owo 
skalibrowany. DŸwignia zmiany biegów jest umieszczona zbyt wysoko lub zbyt nisko. Wykonaj ponownie kalibracjê na 
p³askiej powierzchni.
9. U¿ytkownik nie mo¿e lataæ, helikopter spada. Silnik jest prawdopodobnie uszkodzony lub ko³a zêbate s¹ luŸne. 
Ponowna instalacja silnika i dokrêcenie zêbatek.

Helikopter nie jest wra¿liwy na awarie, ale w przypadku ekstremalnych upadków mo¿liwe jest, ¿e niektóre 
czêœci mog¹ siê z³amaæ. Wszystkie czêœci mo¿na zamówiæ i ³atwo zamontowaæ. Proszê skontaktowaæ siê ze 
sprzedawc¹ lub odwiedziæ www.wltoys.eu aby uzyskaæ wiêcej informacji.



Sterowanie telefonem:
- Wciœnij przycisk 6. To pozwala na sterowaniem z ekranu jak ze standardowego pilota.

Aplikacja

2. Nagrywanie video (saved to camera roll)
3. IdŸ do biblioteki

6. W³¹czanie / wy³¹czanie uk³adu kierowniczego przez telefon
7. Obracanie obrazu
8. Przepustnicy / steru
9. Opadanie/wznoszenie siê

11. Trymer wznoszeia

- Œci¹gnij aplikacjê poprzez kod QR znajduj¹cy siê na opakowaniu

WIFI

1. Zrób zdjêcie (zapisane na rolki aparatu)

- Pod³¹cz bateriê

- Otwórz aplikacjê i wciœnij PLAY

Model ten jest wyposa¿ony w modu³ kamery Wifi.

10. Trymer kierunkowy

4. Dopasuj asertownoœæ (30/60/100%)

- Prze³¹czanie ¿yroskop symbol (przycisk 5) aby sterowaæ z urz¹dzenia mobilnego ¿yroskopu. Przepustnicy jest zawsze na ekranie

Dziêki aplikacji na Androida i iOS jesteœmy w stanie lataæ dronem i korzystaæ z us³ug FPV

Po³¹czenie

- Mo¿esz sterowaæ dronem z pilota albo z telefonu

5. Pokieruj ¿yroskopem

- Na liœcie urz¹dzeñ Wi-FI odnajdŸ urz¹dzenie

Kroki, aby zainstalowaæ zestaw FPV na helikopter:

1. Przykrêciæ antenê (1) monitora FPV (2)
2. Za³o¿yæ pokrywê przeciws³oneczn¹ (3) na 
monitorze FPV dla lepszej widocznoœci podczas 
ostrego œwiat³a s³onecznego.
3. Zamontowaæ monitor FPV (2) na pilocie (5) za 
pomoc¹ wspornika FPV  (4) i œruby.
4. Wy³¹cz monitor po prawej stronie, a 
nastêpnie aparat, który jest zamontowany do 
helikoptera. Upewnij siê, ¿e anteny aparatu 
jest wyd³u¿ona i pod³¹cz aparat do gniazda 
FPV z helikoptera.



Imported by:  WLtoys.eu / DroneX BV
Bloemstraat 86HS 1016 LE Amsterdam | www.wltoys.eu | 
info@wltoys.eu

Our products comply with the standards and criteria of the 
European Union and approved by the EC. For your safety, we 
recommend that you read the entire manual before your first 
flight.

Congratulations on your purchase of this product from wltoys.eu! Wltoys.eu offers its customers a high quality product. All our 
products are carefully tested before shipment. If unfortunately a problem persists, contact your dealer or visit www.wltoys.eu. Your 
dealer can also assist you in getting spare parts in case you need them. We hope you will enjoy your experience with our product.

You can contact us at any time on : www.wltoys.eu | support@wltoys.eu.
You can find instructional videos and buy spare parts on our website www.wltoys.eu.
For technical support contact your reseller.

? WARNING: 

Non-compliance with safety rules may cause damage, injury and / or dangerous situations.

This warranty covers manufacturing and material defects in the context of normal use. We take no responsibility for damage 
caused indirectly.

Wltoys

Warranty

The use of this product is entirely at your own responsibility and at your own risk. Since we have no control beyond this manual on 
when and how you use our product (both flying and maintenance), we are not responsible for any damages or costs incurred by 
improper use.

Copyright WLtoys.eu | DroneX BV



The following are excluded from the warranty:

 • Damage caused by the failure to comply with security measures or instructions

 • Extreme treatment which can not be contained in the usual standards

 • Overloading the vehicle or external influences

 • Homemade modifications on the product

 • The damage caused by the loss of control of the vehicle

 • Electric defects due to voltage overload or lightning

 • Normal wear and tear of the device and parts

 • The costs of transportation, shipping or insurance

 • The damage caused by the humidity

 • The damage caused by the loss of the product

 • After three flights the warranty of brushed engines is void
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