
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

SAMOLOT RC WLTOYS SKY KING F959S 

2.4GHZ 

 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

Dziękujemy za wybranie produktu marki Weili. Motoszybowiec F959S to czołowy 

produkt w kategorii małych motoszybowców dla początkujących modelarzy. Przed 

rozpoczęciem korzystania z produktu, zapoznaj się dokładnie z informacjami 

zawartymi tej instrukcji. Nie wyrzucaj jej, gdyż zawarte tu informacje mogą być 

przydatne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.  

Informacje dotyczące ostrzeżeń: 

Niezastosowanie się do ostrzeżeń może prowadzić do powstania 

urazów i uszkodzeń. 

 



Niezastosowanie się do tych instrukcji może prowadzić do 

powstanie zagrożenia. 

 

Pod żadnym pozorem nie powinno wykonywać się oznaczonych 

tak czynności.  

 

Ważne informacje: 

Produkt ten nie jest zabawką. Służy do realizowania hobby. Pomimo niewielkich 

rozmiarów wciąż może stanowić zagrożenie, jeśli nie jest obsługiwany w odpowiedni 

sposób. Zawsze należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa. Nie należy obsługiwać 

motoszybowca w sposób innym niż przewidziany przez producenta. Nie należy 

samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu. 

Producent ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia produktu 

powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania, błędnie przeprowadzonego 

montażu lub latania w nieodpowiednich warunkach. Produkt nie jest przeznaczony 

dla dzieci poniżej 14 roku życia.  

Przed pierwszym lotem i rozpoczęciem montażu zalecamy skontaktowanie się z osobą 

posiadającą doświadczenie w operowaniu zdalnie sterowanymi modelami lotniczymi. 

Pilotowanie i przygotowanie motoszybowca do lotu wymaga umiejętności, które 

ciężko jest zdobyć samemu.  

INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA 

 

Z produktu korzystaj tylko w bezpiecznej okolicy, z dala od innych 

osób. Nie lataj, jeśli w zasięgu lotu znajdują się tłumy ludzi. Wszelka 

odpowiedzialność za starty i obrażenia spowodowane przez motoszybowiec spoczywa 

na pilocie. Pilot odpowiedzialny jest za zachowanie bezpieczeństwa i uniknięcie 

wypadku. 

 

Produkt przeznaczony do użytku na dużej otwartej przestrzeni! Nie 

korzystaj wewnątrz budynków. 

Produkt przeznaczony jest jedynie do użytku na zewnątrz, podczas bezwietrznej 

pogody. Nigdy nie lataj modelem w pobliżu tłumów, grup zwierząt, linii wysokiego 

napięcia, źródeł ciepła itd. Zignorowanie zakazu może prowadzić do poważnych 

obrażeń ciała oraz uszkodzeń mienia.  

 

Nie przechowuj modelu w miejscu, gdzie występuje duża 

wilgotność! Motoszybowiec jest urządzeniem elektronicznym, które 



może ulec uszkodzeniu podczas kontaktu z wilgocią. Korzystanie z uszkodzonego 

modelu może prowadzić do poważnych wypadków. Nie korzystaj z modelu podczas 

deszczu. 

 

Aby uniknąć ryzyka wystąpienie pożaru, należy unikać zwierania 

złączy zasilania, baterie wkładać zgodnie z oznaczeniami polaryzacji 

i dbać, aby nie zostały uszkodzone. Podczas ładowania akumulatory powinny 

znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej poza zasięgiem dzieci. Producent 

ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku 

nieprawidłowego korzystania z baterii. 

 

Akumulatora nie należy ładować za pomocą przewodu innego niż 

ten dołączony do zestawu. Nie uderzaj, nie rozbieraj i nie wrzucaj 

akumulatora do ognia. Ładowanie akumulator powinno odbywać się pod stałym 

nadzorem osoby dorosłej. Natychmiast przestań ładować akumulator, jeśli zauważysz 

wyraźny wzrost temperatury, odkształcenia lub inne nieprzewidziane efekty. 

Uszkodzony akumulator umieść w pojemniku przeznaczonym na wyczerpane baterie.  

 

Przechowuj z dala od ognia i źródeł ciepła. Materiał, z którego 

został wykonany model jest bardzo podatny na wysokie 

temperatury. Model należy przechowywać wewnątrz budynku w temperaturze 

pokojowej. 

Produkt przeznaczony jest dla osób powyżej 14 roku życia. 

Pierwsze próby pilotowania samolotu mogą okazać się bardzo 

trudne. Zalecamy sięgnąć po pomoc osoby bardziej doświadczonej, aby uniknąć 

zagrożenia. 

 

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

1. Pudełko  

2. Instrukcja obsługi 

3. Kadłub 

4. Lewe skrzydło 

5. Prawe skrzydło 

6. Wzmocnienie skrzydeł 

7. Akumulator 7.4V 300mAh 

8. Ładowarka i adapter 

9. Kontroler 

10. Mocowanie kamery 

 



WYMIANA ŚMIGŁA 

 

Aby wymienić śmigło, należy 

ściągnąć je w kierunku zaznaczonym 

na rysunku, a następnie włożyć nowe 

śmigło.  

 

 

OPIS KONTROLERA 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII 

 

1. Wysuń osłonę baterii zgodnie z rysunkiem. 

2. Włóż 4 baterie AA zgodnie z oznaczeniami 

biegunowości. 

3. Wsuń osłonę baterii w kierunku przeciwnym niż na 

rysunku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŁADOWANIE AKUMULATORA 

 

Podczas ładowania akumulatora samolotu należy korzystać jedynie z ładowarki 

zawartej w zestawie. 

1. Podłącz adapter do ładowarki. 

2. Adapter wepnij do gniazda sieciowego, 

lampka informacyjna zacznie świecić się na 

zielono. 

3. Wepnij akumulator do ładowarki, zaświeci się 

czerwona lampka. Zgaśnie po zakończeniu 

procesu ładowania.  

 

Ostrzeżenie: Do ładowania należy wykorzystywać jedynie ładowarkę dołączoną do 

zestawu. Użycie innej ładowarki może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora, a w 

ekstremalnych przypadkach, do wybuchu i pożaru. 

 

MONTAŻ SKRZYDEŁ 

 

1. Zamontuj lewe skrzydło do kadłuba. 

 

 

 

 

2. Przełóż wzmocnienie skrzydeł przez kadłub i 

lewe skrzydło. 

 

 

 

3. Prawe skrzydło nałóż na wzmocnienie i dociśnij do 

kadłuba. 

 

  

4. Instalacja jest zakończona. 

 



MONTAŻ AKUMULATORA 

 

1. Otwórz obudowę zgodnie z rysunkiem. 

 

2. Umieść akumulator we wnęce, a 

następnie wepchnij go w głąb dziobu 

samolotu. 

 

 

 

 

 

3. Zamknij osłonę akumulatora i upewnij się, że jest 

dobrze zabezpieczona.  

 

 

 

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI SAMOLOTU 

 

Po zamontowaniu wszystkich elementów samolotu, łącznie z akumulatorem, należy 

upewnić się, że środek ciężkości znajduje się 30 – 33 mm w kierunku tyłu samolot za 

najbardziej wysuniętym do przodu punktem skrzydła. 

 

W przypadku wykorzystania akumulatora innego niż dołączony do zestawu, jego 

pozycję należy ustalić tak, aby środek ciężkości znajdował się określonym zakresie.  

 



PAROWANIE URZĄDZEŃ 

 

1. Włóż akumulator do samolotu. 

 

2. Wychyl lewy drążek kontrolera maksymalnie do dołu, a następnie włącz 

kontroler. Zapika i rozpocznie wyszukiwanie urządzenia. Gdy zapali się lampka 

samolotu, parowanie zostało zakończone. 

3. Po sparowaniu kontrolera i samolotu upewnij się, że model poprawnie reaguje 

na polecenia. 

MONTAŻ KAMERY  

 

1. Produkt ten umożliwia zamontowanie 

kamery marki Weili. 

2. Kamerę należy zamontować na 

dołączonym uchwycie i wpiąć ją do 

odpowiedniego gniazda znajdującego się 

na modelu (rysunek obok). 

3. Zdjęcia można wykonać poprzez 

naciśnięcie znajdującego w prawej górnej 

części pilota przycisku. Pamiętaj o 

zainstalowaniu w kamerze karty pamięci. W innym wypadku wykonywanie 

zdjęć będzie niemożliwe.  

LOT I LĄDOWANIE 

 

1. Aby rozpocząć lot, należy samolot wyrzucić ręcznie. Powinien zostać 

wyrzucony w pozycji poziomej, wychylenie w górę lub w dół może 

doprowadzić do upadku samolotu. 

 



2. Aby wylądować, należy delikatnie zmniejszać prędkość samolotu (poprzez 

zmniejszanie wychylenia lewego drążka do przodu). Jeśli model zacznie zbyt 

szybko obniżać pułap, należy wychylić drążek bardziej do przodu. Samolot 

powinien znajdować się w pozycji bardzo blisko poziomu. 

 
3. Po zakończeniu lotu należy wyjąć akumulator z modelu. Pominięcie tego kroku 

może prowadzić do uszkodzenia akumulatora i innych nieprzewidzianych 

problemów. 

 

4. Wyłącz kontroler. Jeśli nie planujesz korzystać z transmitera przez dłuższy 

okres, należy wyjąć z niego baterie. Zostawienie baterii w kontrolerze może 

doprowadzić od ich wycieku, uszkodzić transmiter i spowodować zagrożenie 

pożarowe. 

 



PRZYGOTOWANIE DO LOTU 

Przed pierwszym lotem przećwicz sterowanie samolotem bez odrywania go od ziemi. 

Dokładnie zapoznaj się ze wszystkimi działaniami i funkcjami kontrolera. Powtarzaj 

ćwiczenia aż perfekcyjnie zapoznasz się z urządzeniem.  

1. Ustaw samolot na otwartej przestrzeni, ogonem w Twoim kierunku. 

2. Ćwicz sterowanie, korzystając z różnych przycisków i drążków kontrolera 

obserwując działanie samolotu. 

3. Symulacja lotu i ćwiczenia są bardzo ważne. Kontynuuj ćwiczenia do 

momentu, w którym wszystkie działania będziesz wykonywać instynktownie. 

Loty zawsze odbywaj na dużej, otwartej przestrzeni, z dala od jakichkolwiek 

przeszkód, takich jak linie wysokiego napięcia, drzewa czy wysokie budynki.  

Po wyrzuceniu samolotu w powietrze, delikatnie wychyl lewy drążek do przodu. Tak, 

aby samolot leciał w poziomie, nie wznosząc się i nie opadając. 

 

Przed każdym lotem sprawdź poniższe rzeczy: 

• Czy wszystkie śrubki są dobrze wkręcone, a wszystkie elementy ciasno 

trzymają się na swoich miejscach. 

• Czy kontroler oraz samolot są w pełni naładowane.  

BUDOWA SAMOLOTU 

1. Śmigło 

2. Lewe skrzydło 

3. Prawe skrzydło 

4. Kadłub 

5. Statecznik poziomy 

6. Statecznik pionowy 

7. Wzmocnienie skrzydeł 

8. Osłona akumulatora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 
Lampka nadajnika miga 
dłużej niż 4 sekundy po 
włożeniu akumulatora. Brak 
odpowiedzi na polecenia 
kontrolera. 

Brak połączenia kontrolera z 
modelem. 

Powtórz proces parowania 
urządzeń. 

Brak reakcji po włożeniu 
akumulatora do modelu. 

1. Nadajnik i odbiornik są 
wyłączone. 

2. Niski poziom energii 
nadajnika i odbiornika. 

3. Źle włożone baterie 
nadajnika. 

1. Włącz nadajnik i upewnij 
się, że akumulator 
samolotu jest włożony 
poprawnie. 

2. Włóż nowe baterie. 
3. Włóż baterie poprawnie. 

Samolot nie reaguje na 
polecenia nadajnika, a jego 
lampka miga. 

Rozładowany akumulator 
samolotu. 

Naładuj akumulator lub 
wymień go na naładowany. 

Silnik wciąż się obraca po 
wylądowaniu. 

Przypadkowo zmieniono 
regulację przepustnicy. 

Ponowne dokonaj regulacji 
przepustnicy odpowiednim 
pokrętłem na kontrolerze. 

Śmigło nie obraca się, a 
serwomechanizm działa. 

1. Regulacja przepustnicy 
jest zbyt wysoka, 
uruchamia się 
zabezpieczenie. 

2. Lewy drążek nie był 
wychylony maksymalnie 
w dół podczas 
włączania. 

3. Uszkodzone lub źle 
założone śmigło. 

1. Ponownie dokonaj 
regulacji przepustnicy. 

2. Wychyl lewy drążek 
maksymalnie w dół i 
uruchom ponownie 
kontroler. 

3. Wymień lub załóż 
poprawnie śmigło.  

Śmigło obraca się, ale 
samolot nie może 
wystartować. 

1. Odkształcone śmigło. 
2. Niski poziom 

akumulatora modelu. 

1. Wymień śmigło. 
2. Naładuj akumulator lub 

wymień go na 
naładowany. 

Samolot popada w widoczne 
wibracje. 

1. Odkształcone śmigło. 
 

1. Wymień śmigło  

Samolot nie leci prosto, 
ściąga w bok. 

Przekrzywiony ster. 1. Dokonaj nastaw steru za 
pomocą odpowiedniego 
pokrętła. 

2. Wyprostuj i wyreguluj 
ster. 

Model ciągle się wznosi lub 
opada. 

Przekrzywiony statecznik 
poziomy. 

1. Dokonaj nastaw 
statecznika poziomego 
za pomocą 
odpowiedniego pokrętła. 

2. Wyprostuj i wyreguluj 
statecznik poziomy. 

 

 



OSTRZEŻENIA 

 

1. Po wyjęciu produktu z opakowania, wszelkie elementy nie będące częścią 

produktu należy umieścić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach na 

odpady. 

2. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 14 roku życia.  

3. Podczas korzystania z produktu użytkownik powinien znajdować się pod 

stałym nadzorem osoby dorosłej.  

4. Należy zachować bezpieczną odległość od obracających się śmigieł produktu. 

5. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać korzystania z 

produktu. Ponowne użycie produktu możliwe będzie po wprowadzeniu 

wymaganych napraw. 

6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  

7. Uszkodzonego produktu nie należy wyrzucać do pojemnika przeznaczonego na 

odpady zmieszane. Jest on urządzeniem elektronicznym i należy oddać go do 

punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc 

zachować ja na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości. 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BATERII 

 

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych. 

2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem 

osoby dorosłej.  

3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.  

4. Nie należy jednocześnie korzystać z różnych typów baterii oraz z baterii 

nowych i używanych jednocześnie.  

5. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości. 

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.  

7. Zacisków zasilania nie należy zwierać.  

 

KX9606 Samolot RC Wltoys Sky King F959S 2.4GHz 

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 

Białystok 

Producent: Weili Toys, CO., LTD, Shantou City, Guangdong Province, China 


