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Moc nadajnika: ok. 90mW
Pasmo częstotliwości: 2.4GHz
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Istotne informacje

Bezpieczeństwo podczas lotu

● Dron opisany w niniejszej instrukcji nie jest zabawką, a zdalnie sterowanym modelem latającym. 
   Nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem używanie tego modelu może skutkować stratą 
   materialną lub uszczerbkiem na zdrowiu.
● Model powinien być sterowany przez doświadczonych operatorów powyżej 14 roku życia.

● Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za potencjalne szkody spowodowane nieprawidłowym 
   lub nieumiejętnym użytkowaniem maszyny.

● Model posiada drobne elementy, które mogą zostać połknięte, dlatego powinien być on trzymany 
   z dala od małych dzieci.

●  Trzymaj się z dala od  tłumów, przewodów wys. napięcia, drzew i wody

● Unika zamoczenia modelu

Informacje bezpieczeństwa
Dziękujemy za zakup produktu marki MJX. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej 
instrukcji użytkowania i zachowaniu jej na przyszłość. 

Latający model zdalnie sterowany może stanowić potencjalne zagrożenie w rękach niedoświadczonego 
pilota. Podczas zabawy modelem należy przyjąć zasadę „bezpieczeństwo przede wszystkim”. 
Modelem nie należy latać w pobliżu lotnisk, ponad tłumami ani na obszarach składowania materiałów 
niebezpiecznych.

Latać należy zawsze na otwartej przestrzeni z dala od osób postronnych  zwierząt. 
Należy unikać lotów w niesprzyjającą pogodę. Śnieg, deszcz, mgła czy silny wiatr mogą sprawić, 
zwiększają ryzyko utraty panowania nad modelem i wystąpienia awarii.
Podczas startu, należy zachować odległość >2m od maszyny.

● Ucz się latać pod nadzorem doświadczonej osoby
Osoby dopiero zaczynające przygodę z latającymi modelami zdalnie starowanymi, 
powinny nauczyć się podstaw od osób bardziej doświadczonych.

Wewnątrz modelu znajduje się elektronika, która może ulec uszkodzeniu w kontakcie z wilgocią. 
Model przechowywać należy w suchym miejscu, a do czyszczenia powinno używać się suchej, 
miękkiej ściereczki .
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Konfiguracja

Kilka słów o produkcje

● Używaj modelu zgodnie z informacjami zamieszczonymi w instrukcji

Przed pierwszym lotem należy uważnie zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. 
Podczas zabawy modelem należy pamiętać o przestrzeganiu wszystkich lokalnych ustaw i przepisów. 
Nie lataj w pobliżu obszarów objętych zakazem lotów. 

● Bezpieczeństwo przede wszystkim

● Nie zbliżaj się zanadto do lecącego modelu

Nigdy nie lataj pod wpływam środków odurzających. Nie staraj się wykonywać manewrów, 
które wykraczają poza zakres Twoich umiejętności. 
Podczas lotu, pilot powinno trzymać się w odległości >20cm od siebie.

Gdy model znajduje się w powietrzu, nie należy się do niego zbliżać, ani tym bardziej go dotykać. 
Model można podnieść dopiero po tym jak wyląduje, a śmigła przestaną się kręcić.

● Trzymaj z dala od wysokich temperatur
Model wykonano między innymi z metalu, plastiku, gumy, komponentów elektronicznych. 
Należy go trzymać z dala od ognia i źródeł ciepła, gdyż mogą go one uszkodzić. 
Nie zostawiaj modelu na bezpośrednim słońcu na czas dłuższy niż kilka minut. 

● Ochrona środowiska

Zawartość pudełka

Elementy modelu należy poddawać recyclingowi, zgodnie z obowiązującymi w Twojej okolicy normami.

Kadłub B3 X1              Akumulator x1                              Osłony śmigieł x4

Zapasowe śmigła A/B  X2                    Ładowarka x1                    Narzędzie do wymiany śmigieł x1

Płozy wysokie x4                               Śrubokręt x1                                 Uchwyt na kamerę X1

Pilot x1                                     
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Montaż

●  Dron nie będzie latał prawidłowo, leżeli śmigło „A” zostanie zamontowane 
    na ramieniu „B” lub odwrotnie. 

●  Śmigła posiadają delikatnie zaostrzone krawędzie, dlatego przy ich montażu należy 
    zachować ostrożność.

●  Zaleca się używać jedynie oficjalnych śmigieł przeznaczonych dla tego modelu.

!

B

B

A

A
A

A B

B

● Montaż

● Demontaż

Śmigła „A” należy montować na ramionach „A”, a śmigła „B” na ramionach „B”. Po założeniu śmigła 
należy je dokręcić poprzez obrócenie go w pokazanym na poniższym obrazku kierunku 
(obrazek po lewej).

Parametry techniczne

Montaż/demontaż śmigieł

Montaż osłony śmigieł

Przekątna: 310mm                         Wysokość: 140mm                          Bezszczotkowy silnik: 1806

Waga  ~485g (z osłoną śmigieł, płozami i aumulatorem)

Akumulator: 7.4V1800 mAh                             Czas ładowania: ~300 minut

Czas lotu: ~18 minut (bez zamontowanych płozów i osłon śmigieł)

Unieruchom trzpień silnika za pomocą dołączonego narzędzia i odkręć śmigło (obrazek po prawej).

Odkręć dwie śrubki znajdujące się pod silnikami. Następnie zamontuj osłony śmigieł w zaznaczonym 
na obrazku miejscu i przykręć je śrubkami.
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UWAGA: Podłączając akumulator zwróć uwagę na jego polaryzację. .!

Montaż płozów

Wepnij płozy od spodu kadłuba i przykręć je śrubkami, po 2 na każdą nóżkę.

Wkładanie akumulatora

Wsuń akumulator do niszy znajdującej się od spodu kadłuba. Następnie wepnij kabel akumulatora 
do gniazda z tyłu modelu.
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!

Wkładanie baterii do pilota

Odkręć śrubkę dokręcającą osłonę baterii  i włóż do pilota 4 baterie AA, zwracając uwagę 
na ich polaryzację. Po wszystkim z powrotem przykręć pokrywę baterii.

Ładowanie akumulatora

Wepnij ładowarkę do gniazda sieciowego, dioda ładowarki powinna zacząć świecić się na zielono. 
Następnie do ładowarki podłącz akumulator. Dioda ładowarki będzie się świecić na czerwono 
podczas ładowania i zmieni kolor na zielony po jego zakończeniu. 
Całkowity czas ładowania to ~300min.

●Zawsze wkładaj baterie zgodnie z ich polaryzacją (+/-). Nadajnik potrzbuje 4 baterii do
   prawidłowego działania.

●Nie należy ładować baterii do tego nie przeznaczonych.

●Nie mieszaj starych batrerii z nowymi.

●Nie mieszaj ze sobą różnych rodzajów baterii.

●Akumulatorki należy wyjąc z pilota przed próbą ich naładowania.

●Ładujących się akumulatorków nie należy zostawiać bez nadzoru osoby dorosłej.

●Zużyte baterie należy wyjąć z modelu.

●Nie należy doprowadzać do zwarcia panelu ładowania.
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Schemat modelu

!

[1]

[2] [5]

[6]

[3]

[4]

[7]

[9]

[10]

[11]
[8]

[1] Przednie światło

[2] Bezszczotkowy silnik

[3] Wysokie płozy

[4] Śmigła

[5] Osłony śmigieł

[6] Uchwyt na kamerę

[7] Miejsce na akumulator

[8] Płozy standardowe

[9] Przednie diody

[10]  Antena

[11] Tylne diody

●Dzieci powinny bawić się modelem jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.

●Należy używać jedynie dołączonego akumulatora lub jego ekwiwalentów.

●Ładowarka powinna być regularnie sprawdzana pod kątem uszkodzeń. 
W przypadku uszkodzenia któregokolwiek z jej elementów należy natychmiast 
zaniechać jej używania do czasu wymiany na nową lub usunięcia usterki przez 
wykwalifikowaną osobę.
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Pilot zdalnego sterowania

Kalibracja pilota

Pilot

[1]

[2]

[3] [8]

[7]

[6]

[5]

[4]

[9]

[10]

[11]

[12]

[9] Przełącznik prędkości 
(krótkie wciśnięcie)
Włącznik światła (długie przytrzymanie)
[10] Odblokuj (krótkie wciśnięcie)
Zablokuj (długie przytrzymanie)

[11] Zdjęcie (krótkie wciśnięcie)
Rozpoczęcie filmowania 
(długie przytrzymanie)
(funkcje dostępne po 
podłączeniu kamery)
 [12] Przewrotka 3D

[1] Lewy drążek

[2] Korektor skrętu

[3] Przycisk kalibracji

[4] Dioda

[5] Włącznik

[6] Prawy drążek

[7] Korektor lotu na boki

[8] Korektor lotu w przód/tył

Włącz pilot. Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk kalibracji. Z pilota dobędą się 3 sygnały dźwiękowe, 

a dioda przestanie migać szybko i zacznie migać powoli. Wychyl oba drążki do oporu i obróć nimi dookoła 

dwukrotnie. Ponownie wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk kalibracji. Z pilota dobędą się 3 sygnały 

dźwiękowe, a diody przejdą z wolnego do szybkiego migania. Będzie to oznaczało, że kalibracja
zakończona została pomyślnie.

Wskazówki:
- każdy pilot został wstępnie skalibrowany już u producenta.
- ponowna kalibracja sygnału jest potrzebna jedynie w przypadku,
  gdy użytkownik uzna, że pilot nie funkcjonuje prawidłowo.
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Synchronizacja pilota z dronem

● Wciśnij i lewy, górny przycisk nadajnika. Wciąż trzymając ten przycisk, włącz nadajnik. 
   Dobędą się z niego 2 sygnały dźwiękowe, a dioda zacznie migać.

● Włącz drona. Po nawiązaniu połączenia pomiędzy nadajnikiem, a śmigłowcem, z pilota dobędzie się długi 
    sygnał dźwiękowy, a dioda zacznie świecić na zielono. Oznaczać to będzie zakończenie synchronizacji 
    powodzeniem.

! ● Jeżeli chcesz dokonać synchronizacji sygnału dla kilku modeli, rozpocznij następny proces 
   synchronizacji dopiero po zakończeniu poprzedniego, aby uniknąć zakłóceń sygnału.

.

Kalibracja drona

Po zakończeniu synchronizacji sygnału, wychyl oba drążki na pilocie w prawy, dolny róg. 
Przednie diody śmigłowca zaczną migać, będzie to oznaczało, że kalibracja drona zakończyła 
się powodzeniem.



-9-

Sterowanie dronem

Odblokuj drona

Zablokuj drona

!

Pilot Model Pilot Model

Blokowanie i odblokowywanie drona

Po synchronizacji sygnału, przednie diody drona świecić będą stałym światłem. 
Po przeciągłym sygnale dźwiękowym, tylne diody również zaczną świecić stałym światłem, 
a śmigła zaczną się powoli obracać. Oznaczać to będzie, że model jest odblokowany i gotowy do lotu.

Wychyl lewy drążek maksymalnie w dół i wciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk zaznaczony 
na obrazku. Z pilota dobędzie się charakterystyczny sygnał dźwiękowy. Śmigła przestaną się kręcić, 
a tylne diody zgasną. Będzie to oznaczało, że dron został zablokowany. 

Uwaga: Lewy drążek powinien znajdować się w najniższej pozycji, kiedy wciskamy czerwony 
              przycisk. W przeciwnym wypadku, dron nie zostanie zablokowany. 
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Jeżeli śmigłowiec zmienia swoje położenie w powietrzu, nawet gdy nie otrzymuje komend z pilota, 
użytkownik może to skorygować używając jednego z 3 przycisków korekty lotu.

Korekta lotu

Wykonywanie akrobacji powietrznych

Przewrotka 3D

Wskazówka:：

Aby wykonać przewrotkę 3D, wciśnij zaznaczony na obrazku przycisk i trzymając 
ów przycisk wciśnięty, wychyl prawy drążek w dowolnym kierunku.

.

!

Korekta lotu w przód/tył Korekta obrotu Korekta lotu na boki

przewrotka
w prawo

przewrotka
w lewo

przewrotka
do przodu

przewrotka
do tyłu
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Lot

dioda

1.Akumulator drona i baterie w nadajniku są w pełni naładowane.

2.Śmigła zostały zamontowane poprawnie.

3.Silniki działają prawidłowo po odblokowaniu.

Przed oderwaniem się od ziemi najpierw sprawdź, czy:

Status Opis

Przednia dioda prędko miga

Dioda miga dwukrotnie i gaśnie 
na 2 sek.

Dioda miga jednokrotnie
i gaśnie na 2 sek.

Przednia dioda się świeci, a tylna nie.

Przednie i tylne diody świecą się
stałym światłem

Przednia dioda miga powoli / 
tylna dioda miga w tym samym 
czasie

Dron utracił połączenie z nadajnikiem, 
po tym jak wcześniej je nawiązał.

Dron jest zablokowany

Dron jest odblokowany lub znajduje się 
w powietrzu

Akumulator drona się rozładowuje, 
z pilota dobywają się regularne sygnały 
dźwiękowe

Dron nie nawiązał połączenia z nadajnikiem.

Dron oczekuje na sygnał.

DiodaDźwięki pilota Opis

Włączona

Włączona

Włączona

Włączona

Powoli miga

Prędkie, powtarzające się 

Przeciągłe, powtarzające się

Pojedynczy, w dużych odstępach czasu

Podwójny, powtarzający się

Pojedynczy, przeciągły dźwięk

Dron wszedł w tryb niskonapięciowy

Nadajnik nawiązał połączenie z dronem.

Akumulator drona jest rozładowany.

Sygnał nadajnika odbierany przez śmigłowiec jest bardzo
słaby.

1.Dron jest za daleko od nadajnika, przez co traci połączenie.
2.Dron został wyłączony po poprawnym nawiązaniu sygnału.

Opis sygnałów pilota

Znaczenie sygnałów świetlnych drona

Przednia dioda

Tylna dioda
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Podstawowe operacje

Lista części

Komponenty produktu

Schemat połączeń płytki drukowanej odbiornika

Aby model działał prawidłowo, wszystko musi być podłączone do płytki odbiornika, 
tak jak pokazano na poniższym obrazku:

- + + -

- + + -

Upper cover Main frame Protecting guard Bottom landing gear
B30001 B30002 B30003 B30004

1.Dokonaj synchronizacji synału pilota z dronem.

2.Odblokuj drona.

3.Wychyl lewy drążek do góry, aby oderwać się od ziemi. 

4.Wychyl lewy drążek do dołu i przytrzymaj czerwony guzik, by wylądować i zablokować drona.

5.Wyjmij baterie z drona i pilota.

Front

Gniazdo przedniej
diody

Gniazdo kamery
Gniazdo przedniego
światła

Gniazdo 
przedniej
diody

Back side

Gniazdo 
przedniego
silnika A

Gniazdo tylnego
silnika B

Gniazdo tylnej 
diody

Gniazdo
zasilania

Gniazdo tylnej 
diody

Gniazdo
przedniego
silnika B

Gniazdo tylnego
silnika A

 Postawowe czynności, które nalezy wykonać rozpoczynając i kończąc każdy lot:
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B30017

Propeller changing 
tool

B30018

Battery
B30050

Instruction manual

B30051

Color box

B30052

Plastic foam
401101

Camera mount Charger

B30009

Front light component
B30010

ESC

B30011

Front/back light strip
B30012

Receiver PCB

B30013

Screws pack

B30014

Clockwise motor

B30015

Counter clockwise motor

B30016

Heat sink

B30005 B30006

Propeller A/B High landing gear

B30007 B30008

Transparent plastic part Battery compartment 
component



-14-

Problemy i rozwiązania

Akcesoria do modelu B3

1.Dokonaj korekty odpowiednim przyciskiem.

2.Ustaw model na płaskiej i równej powierzchni i ponownie dokonaj 

synchronizacji sygnału.

Diody szybko migają

Model po starcie przechyla się 
na jedną ze stron

Dron nie może zostać odblokowany, 
przednie diody powoli migają. 

Żyroskop modelu próbuje się skalibrować. Postaw model na 
równej powierzchni.

Problem Rozwiązanie

1

2

Akumulator drona jest rozładowany, naładuj go.

Model silnie drży Jedno ze śmigieł musiało ulec odkształceniu, wymień je.3

4

Model nie może zostać zablokowany

Pamiętaj, że lewy drążek musi być maksymalnie wychylony do dołu, 
kiedy wciskasz czerwony guzik. Guzik musi być przytrzymywany przez 
jakiś czas, aby zablokować drona.

Jeżeli problem wciąż występuje, dokonaj kalibracji pilota i wtedy spróbuj 
zablokować drona.

5

C4022

360°Panoramic 
WIFI Camera

G2

MJX VR goggles

C5820

5.8G FPV Camera

C4020

WIFI Camera

D70

5.8G Receive screen 
7-inch LCD Display

C4000

MJX FHD sport 
camera

D43

5.8G Receive screen 
4.3-inch LCD Display

No.



Uwaga:

a) Zmiany i modyfikacje produktu niezatwierdzone przez odpowiednie organy mogą 
 spowodować wygaszenie upoważnienia użytkownika do operowania modelem.
b) Urządzenie zostało poddane odpowiednim testom i mieści się w limitach wyznaczonych 
 dla urządzeń elektronicznych klasy B opisanych w części 15 przepisów FCC. 
 Ograniczenia te zostały wprowadzone w celu zapobieżenia występowania zakłóceń 
 urządzeń elektronicznych w obszarach zamieszkanych. Urządzenia opisane w niniejszej 
 instrukcji używają i generują fale radiowe. Używane nieprawidłowo, mogą powodować 
 zakłócenia odbioru urządzeń radiowych. Nie ma jednak 100% gwarancji, że sprzęt, nawet 
 używany prawidłowo, nie będzie zakłócał działania danej instalacji. Jeżeli użytkownik 
 odnotuje to ,że sprzęt powoduje zakłócenia odbioru odbiornika radiowego lub telewizyjnego, 
 zachęcamy do podjęcia prób korekty w następujący sposób:

 - przesuń lub zmień położenie anteny odbiornika
 - oddal się od odbiornika
 - staraj się podłączać urządzenie do innego gniazdka lub obwodu, co odbiornik
 - skonsultuj się ze swoim dostawcą lub doświadczonym radiotechnikiem


