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INSTRUKCJA OBS£UGI

6-osiowy dron 2,4G

UWAGA
1. Ten 4-wirnikowy quadrocopter nadaje siê do lotów zarówno wewn¹trz, jak 
i na zewn¹trz, pod warunkiem, ¿e prêdkoœæ wiatru nie przekracza 4 w skali 
Beauforta.
2. Czêstotliwoœæ 2,4G zapewnia du¿y zasiêg sygna³u i na kontrolowanie 
kilku modeli w tym samym miejscu bez zak³óceñ.
3.Przed rozpoczêciem u¿ytkowania nale¿y zapoznaæ siê z treœci¹ niniejszej 
instrukcji obs³ugi.
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PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

dioda

przewrotka 3D

prawy
dr¹¿ek

korektor lotu
w przód/w ty³

korektor lotu 
na boki

w³¹cznik

auto-powrót 
(prze³¹cz w lewo)
tryb headless
(prze³¹cz w prawo)

zdjêcia 
(prze³¹cz w górê)
nagrywanie 
(prze³¹cz w dó³)

lewy 
dr¹¿ek

prze³¹cznik 
prêdkoœci

KALIBRACJA PILOTA
W³¹cz pilot i quadrocopter. Po sunchronizacji sygna³u ustaw quadrocopter 
na p³askiej, równej powierzchni. Wychyl oba dr¹¿ki w prawy, dolny róg i 
trzymaj je tam przez 2 sekundy. Diody na dronie zaczn¹ szybko migaæ, a 
nastêpnie znów bêdzie œwieciæ œwiat³em sta³ym. Bêdzie to oznacza³o, ¿e 
kalibracja przebieg³a pomyœlnie.

Do quadrocoptera mo¿na do³¹czyæ 
nastêpuj¹ce kamery: 
-0,3MP; 
-2MP; 
-5MP



Synchronizacja sygna³u
Ustaw quadrocopter na p³askiej, równej powierzchni i w³¹cz go. Nastêpnie ustaw 
lewy dr¹¿ek w najni¿szej pozycji i w³¹cz pilot (dioda na pilocie i quadrocopterze 
zaczn¹ migaæ). Wychyl lewy dr¹¿ek maksymalnie w górê i ponownie 
maksymalnie w dó³. Diody na quadrocopterze i pilocie powinny przestaæ migaæ i 
zacz¹æ œwieciæ sta³ym œwiat³em, bêdzie to oznacza³o pomyœlne zakoñczenie 
procesu synchronizacji sygna³u.

Monta¿ œmigie³
Œmig³a ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ i powinny byæ zawsze 
montowane w odpowiednim miejscu. 
Tak wiêc œmig³o oznaczone liter¹ „A”, powinny byæ 
montowane na ramieniu oznaczonym liter¹ „A”. 
Analogicznie œmig³o oznaczone liter¹ „B”, powinny 
byæ montowane na ramieniu oznaczonym liter¹ „B”.
Prawid³owy sposób monta¿u œmigie³ zosta³ pokazany 
na rysunku po prawej.

£adowanie akumulatora
Otwórz os³onê akumulatora na spodzie drona, a nastêpnie odepnij i wyjmij ze 
œrodka akumulator. Pod³¹cz kabel akumulatora do przejœciówki USB i wepnij go 
do gniazda USB swojego komputera. Dioda na ³adowarce USB zapali siê, gdy 
akumulator zostanie w pe³ni na³adowany, ponownie zgaœnie. 
Pe³ne ³adowanie trwa oko³o 60 minut.

UWAGA!
1.Zasiêg nadajnika jest znacznie mniejszy, gdy pilotujemy drona z nie w pe³ni 
akumulatorem.
2.Quadrocopter z roz³adowanym akumulatorem bêdzie lata³ ociê¿ale i mo¿e 
nawet nie oderwaæ siê od ziemi.

Wk³adanie baterii do pilota

Uwaga!
1.Przy wk³adaniu baterii zwracaj 
   uwagê na ich polaryzacjê.
2.Nie mieszaj nowych baterii ze 
   starymi.
3.Nie mieszaj ze sob¹ ró¿nych 
   rodzajów baterii.

Otwórz os³onê baterii znajduj¹c¹ siê na odwrocie nadajnika. W³ó¿ do œrodka 4 
alkaliczne baterie AA (brak w zestawie), zwracaj¹c uwagê na ich polaryzacjê. 
Nastêpnie z powrotem zamknij os³onê baterii.

Uwagi dotycz¹ce u¿ytkowania akumulatora Li-Po
?U¿ywaniu akumulatora litowo-polimerowego towarzyszy pewne ryzyko. Mo¿e 
on zapruszyæ ogieñ, spowodowaæ szkody na zdrowiu i mieniu. Posiadacz musi 
byæ œwiadom ryzyka zwi¹zanego z u¿ywaniem akumulatora. Wytwórca, importer, 
ani sprzedawca nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za wszelkie wypadki powsta³e w 
skutek nieprawid³owego obchodzenia siê z akumulatorem. Prosimy o stosowanie 
siê do œrodków bezpieczeñstwa wymienionych poni¿ej.
?Je¿eli z baterii wycieka kwas, nale¿y unikaæ kontaktu p³ynu z oczami. Je¿eli 
takowy bêdzie mia³ miejsce, nale¿y natychmiast przep³ukaæ oczy zimn¹ wod¹ i 
oddaæ siê pod opiekê medyczn¹.
?Przed od³o¿eniem modelu na d³u¿szy okres czasu, nale¿y wyj¹æ baterie z 
drona i pilota w celu unikniêcia wycieku p³ynu bateryjnego.
?Je¿eli podczas ³adowania akumulator siê odkszta³ci³ lub zacz¹³ wydzielaæ dym 
lub dziwny zapach, nale¿y bezzw³ocznie od³¹czyæ go od ³adowania.

£ADOWANIE AKUMULATORA
?Do ³adowania akumulatora nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie ³adowarki do³¹czonej do 
modelu.
?Nigdy nie podejmuj prób ³adowania uszkodzonego akumulatora.
?Nie prze³adowuj akumulatora. £adowarka powinna zostaæ odpiêta zaraz po 
oznajmieniu przez ni¹, ¿e akumulator jest pe³ny.
?Akumulator nagrzewa siê podczas lotu. Przed jego wyjêciem z modelu i 
ponownym na³adowaniu nale¿y poczekaæ, a¿ przestygnie.
?Akumulatora pod³¹czonego do ³adowania nie nale¿y pozostawiaæ bez nadzoru.
?Akumulatora nie wolno ³adowaæ w pobli¿u ognia, ods³oniêtych przewodów lub 
w mocno nagrzanym miejscu (od 0 do 40 stopni Celsjusza).
?Zu¿yte baterie nale¿y utylizowaæ w specjalnie wyznaczonych miejscach.
?



Przygotowania do lotu
UWAGA!

Po locie nale¿y odpi¹æ 
akumulator od drona, by 
unikn¹æ ich uszkodzenia.

1. Pod³¹cz kabel akumulatora do gniazda na spodzie quadrocoptera, jak 
pokazano na powy¿szym obrazku.
2.PrzeprowadŸ operacjê synchronizacji sygna³u.
3.Pamiêtaj, by zawsze ustawiaæ quadrocopter na otwartej przestrzeni, zwrócony 
ty³em do Ciebie. 

Notka: Blade diody quadrocoptera znajduj¹ siê z przodu maszyny.

Wychyl lewy dr¹¿ek w górê, by 
przyspieszyæ obrót œmigie³ i siê w 
znieœæ, a w dó³, by spowolniæ ich obrót 
i obni¿yæ pu³ap lotu.

Wychyl lewy dr¹¿ek w lewo, by dron 
obróci³ siê wokó³ w³asnej osi w lewo, 
analogicznie wychyl lewy dr¹¿ek w 
prawo, by dron skrêci³ w prawo.

Wychyl prawy dr¹¿ek w górê, by dron 
polecia³ do przodu lub w dó³, by 
polecia³ do ty³u.

Wychyl prawy dr¹¿ek w lewo, by dron 
polecia³ prostopadle w lewo lub w 
prawo, by polecia³ prostopadle w 
prawo.

Je¿eli dron sam leci w lewo, wciskaj 
korektor lotu na boki w prawo, dopóki 
maszyna nie wyrówna lotu.

Je¿eli dron sam leci w prawo, wciskaj 
korektor lotu na boki w lewo, dopóki 
maszyna nie wyrówna lotu.

Je¿eli dron sam leci w ty³, wciskaj 
korektor lotu w przód/w ty³ do przodu, 
dopóki maszyna nie wyrówna lotu.

Je¿eli dron sam lewi w przód, wciskaj 
korektor lotu w przód/w ty³, dopóki 
maszyna nie wyrówna lotu.

Informacja: Podczas lotu w odleg³oœci mniejszej ni¿ 30cm od ziemi, quadrocopter 
wpada w wir powietrza, który sam wytwarza, przez co lot staje siê mniej stabilny. 
Im maszyna jest l¿ejsza, tym bardziej odczuwalny jest ten efekt.

Bezpieczny lot
1. Lataj¹c w zadaszonych budynkach, do lotu nale¿y wybieraæ miejsca z du¿¹ 
iloœci¹ wolnej przestrzeni, bez zwierz¹t, czy innych osób w pobli¿u.
2. Na zewn¹trz lataj tylko w pogodne, bezwietrzne dni.
3. Skrajne temperatury mog¹ negatywnie wp³yn¹æ na osi¹gi modelu, a nawet go 
uszkodziæ.
4. Wiatr mo¿e znieœæ model, co mo¿e skutkowaæ jego uszkodzeniem lub 
zgubieniem.
5. W przypadku uszkodzenia quadrocoptera nale¿y naprawiæ go przed nastêpnym 
lotem. Latanie uszkodzonym modelem mo¿e spowodowaæ wypadek.
6. Zachowuj ostro¿noœæ podczas l¹dowania. Zbyt gwa³towne l¹dowania i kraksy 
mog¹ skróciæ ¿ywotnoœæ modelu.
7. Zawsze zachowuj minimum 200 metrów odleg³oœci pomiêdzy quadrocopterem, 
a przewodami wysokiego napiêcia.
8. Przewody wysokiego napiêcia i silne fale radiowe mog¹ zak³ócaæ dzia³anie 
nadajnika, co mo¿e skutkowaæ zmniejszeniem zasiêgu lub nawet utrat¹ kontroli 
nad maszyn¹.



Praktyka czyni mistrza
Poni¿ej przedstawiono kilka podstawowych manewrów, których opanowanie 
pozwoli u¿ytkownikowi na poprawienie swoich umiejêtnoœci pilota¿u.

L¹dowanie we wczeœniej 
wyznaczonym miejscu.

Zakreœlanie 
kwadratów w 
powietrzu.

Zakreœlanie krzy¿y 
w powietrzu.

Przewrotka 3D
Kiedy opanujesz ju¿ podstawowe 
manewry, mo¿esz przejœæ do 
wykonywania powietrznych akrobacji.
Aby wykonaæ przewrotkê 3D, nale¿y 
wznieœæ siê dronem na wysokoœæ 
minimum 3 metrów i wcisn¹æ przycisk 
przewrotki 3D, a nastêpnie wychyliæ 
prawy dr¹¿ek w dowolnym kierunku.
Kierunek, w którym wychylimy dr¹¿ek 
determinuje kierunek fiko³ka.

Problemy i rozwi¹zania
Problem Przyczyna Rozwi¹zanie

Nadajnik nie 
dzia³a

1.Nadajnik jest wy³¹czony
2.Baterie nie s¹ w³o¿one prawid³owo
3.Baterie s¹ roz³adowane

1.W³¹cz pilot
2 i 3. Upewnij siê, ¿e baterie s¹ odpowiednie 
w³o¿one do pilota (sprawdŸ bieguny)

Dron nie 
reaguje na 
komendy

1.Nadajnik jest wy³¹czony
2.Od³¹czony akumulator
3.Zbyt silny wiatr

1.W³¹cz pilot
2.Pod³¹cz kabel akumulatora do drona
3. Nie lataj w wietrzne dni.

Dron siê nie 
wznosi

1.Œmig³a obracaj¹ siê zbyt wolno.
2.Akumulator drona jest roz³adowany.

1.Mocniej wychyl lewy dr¹¿ek pilota.
2.Na³aduj akumulator

Zbyt 
gwa³towne 
l¹dowanie

Lewy dr¹¿ek na pilocie jest za szybko 
opuszczany.

Postaraj siê wychylaæ dr¹¿ki pilota powoli i z 
wyczuciem, zw³aszcza podchodz¹c do 
manewru l¹dowania.

Utrata kontroli Dron wylecia³ poza zasiêg nadajnika. Upewnij siê, ¿e dron nie oddala siê na wiêcej 
ni¿ 100 metrów od nadajnika.
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