
INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLUCZOWE CECHY:

- 4-osiowa konstrukcja sprawia, że maszyna jest zwinniejsza podczas lotu                
   i mniej podatna na podmuchy. Można nim latać wewnątrz i na zewnątrz.
- Wbudowany 6-osiowy żyroskop zapewnia pewny zawis.
- Prosta konstrukcja ułatwiająca ewentualną wymianę części.
- Funkcja headless pozwalająca na łatwe przywołanie śmigłowca
   z powrotem do siebie.
- Nowa funkcja automatycznego startu i lądowania.
- Wbudowany barometr pozwalający na auto-zawis.
- Transmisja obrazu w czasie rzeczywisty przez WI-FI



Zasady bezpieczeństwa

1. Drobne elementy śmigłowca powinny być trzymane poza zasięgiem
małych dzieci.
2. Podczas lotu, drążki powinny być wychylane powoli i miarowo.
Pozwoli to zapobiec zderzeniom z przeszkodami.
3. Po zakończeniu lotu, nadajnik i quadrocopter powinny zostać
    wyłączone.
4. Trzymaj baterię z dala od ognia i innych źródeł ciepła.
5. Podczas lotu, śmigłowiec powinien znajdować się w odległości min
     2-3 metrów od ludzi, by uniknąć wypadku.
6. Dzieci powinny bawić się śmigłowcem wyłącznie pod opieką
    dorosłych.
7. Nie ładuj baterii, które nie są do tego przeznaczone. Podczas
     ładowania akumulatorów, zawsze zwracaj uwagę na ich polaryzację.
8. Przed odłożeniem zabawki na dłuższy czas, usuń baterie z
     nadajnika i śmigłowca.
9. Nie doprowadzaj do zwarcia panelu zasilania.

Naprawa i konserwacja

Zawartość opakowania

1. Regularnie czyść zabawkę za pomocą miękkiej ściereczki.
2. Unikaj zostawiania śmigłowca bądź nadajnika na słońcu.
3. Trzymaj produkt z dala od wody, gdyż może ona uszkodzić elektronikę.
4. Regularnie sprawdzaj ładowarkę i quadrocopter. Jeśli znajdziesz usterkę,
    zaniechaj zabawy, do czasu, aż nie zostanie ona naprawiona.

Tylko w X56W Tylko w X56W

Kamera WIFI (X56W)
Części zapasowe do kamery (X56)
Dron

Pilot
Śmigła
Instrukcja obsługi
Śrubokręt
Ładowarka USB
6 śrubek
Osłony śmigieł



Montaż osłon

Montaż/demontaż kamery WIFI

Przyczep osłony do kadłuba w miejscu
zaznaczonym na obrazku po lewej. 

Procedura montażu kamery WIFI:

Podepnij kamerę do interfejsu na spodzie drona. 
Podczas demontażu wykonaj przeciwieństwo tej czynności.

Montaż uchwytu na telefon 

rys. 1 rys. 2

rys. 1 rys. 2 rys. 3

1.Nasuń klips na antenę pilota.
2.Zciśnij klips z tyłu, by dostosować rozwarcie do rozmiaru telefonu.
3.Chwyć mocno klips i pewnym ruchem zdejmij do z anteny.



Wymiana i ładowanie akumulatora 

1.Wyłącz drona przytrzymując włącznik przez 1 sekundę, 
następnie otwórz osłonę baterii.

2.Odłącz akumulator od drona.

3.Podłącz akumulator do portu USB w komputerze za 
pomocą dołączonej ładowarki. (czerwona dioda zapali się 
na czas ładowania, a niebieska po jego zakończeniu.)

4.Z powrotem podłącz baterię i zamocuj osłonę.

Czas ładowania: <130 min. Czas lotu: >7 min.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii:
-Nie wystawiaj akumulatora na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych czy wysokich temperatur, gdyż może to go uszkodzić,
a nawet doprowadzić do eksplozji.
-Przechowuj akumulator w ciemnym, suchym miejscu, z dala od wody.
-Nie podejmuj prób rozmontowywania akumulatora.
-Nie pozostawiaj ładującego się akumulatora bez nadzoru.



NADAJNIK

Opis funkcji pilota:

Antena

Dioda

Przełącznik prędkości

Prawy drążek

Korekta lotu przód/tył

Korekta lotu na boki /

Przełącznik trybów

Wyświetlacz LCD
Włącznik

Korekta obrotu 

w lewo/prawo

Lewy drążek

Przewrotka 3D

Wkładanie baterii do pilota:

Pokrywa baterii

4 baterie AA

Otwórz osłonę baterii z tyłu nadajnika i włóż do środka 4 alkaliczne
baterie AA zwracając uwagę na ich polaryzację (baterie nie znajdują się
w zestawie).

1. Wkładaj baterie zgodnie z polaryzacja przedstawiona a nadajniku (znaki +/-).
Baterii nie mozna wkładac odwrotnie.
2. Nie mieszaj starych baterii ze starymi.
3. Nie mieszaj ze soba róznych rodzajów baterii.



Przygotowanie do lotu

1.Otwórz pokrywę baterii w dronie , włóż 
do środka akumulator i ponownie zamknij 
pokrywę.

2.Włącz śmigłowiec za pomocą przycisku 
znajdującego się na górze modelu.

3.Włącz pilot. 4.Diody quadrocoptera zaczną migać, a 
następnie świecić światłem stałym. Będzie 
to oznaczało, że synchronizacja przebiegła 
pomyślnie i model jest gotowy do startu.

Uwaga:
- upewnij się, że akumulator jest poprawnie wpięty do drona, zanim go włączysz
- synchronizacja sygnału powinna przebiegać w odległości nie większej niż 5m 
pomiędzy nadajnikiem, a quadrocopterem  



Włączanie śmigłowca

Wyłączanie śmigłowca

Metoda 1: Wychyl lewy drążek z najniższej do 
najwyższej pozycji. Śmigła zaczną się powoli 
obracać.

Metoda 2: Wychyl oba drążki do środka i w dół 
i przytrzymaj je tam przez co najmniej 1sek. 
Śmigła zaczną się powoli obracać. 

Metoda 1: Wychyl lewy drążek do oporu w dół 
i przytrzymaj go tam przez 3sek. Śmigłowiec 
może zostać wyłączony.

Metoda 2: Wychyl oba drążki do środka i w dół 
i przytrzymaj je tam przez co najmniej 1sek. 
Śmigłowiec może zostać wyłączony.



Sterowanie dronem

Sterowanie

Korekta lotu

Wznoszenie i opadanie Lot do przodu i do tyłu

Skręcanie w lewo i w prawo Lot w lewo i w prawo

Korekta lotu w 

przód i w tył
Korekta lotu na boki Korekta skrętu

Wychyl lewy drążek w górę lub
w dół, by wznieść lub obniżyć
śmigłowiec.

Wychyl prawy drążek w górę lub
w dół, by polecieć do przodu lub
do tyłu.

Wychyl lewy drążek w prawo
lub w lewo, by skręcić w prawo
lub w lewo.

Wychyl prawy drążek w prawo
lub w lewo, by polecieć w prawo
lub w lewo.

Jeżeli dorn samoczynnie leci 
do przodu lub do tyłu, 
możesz to skorygować 
wciskając „korektor lotu w 
przód/w tył” w odpowiednim 
kierunku. 

Jeżeli dorn samoczynnie leci 
w bok, możesz to skorygować 
wciskając „korektor lotu na 
boki” w odpowiednim 
kierunku.

Jeżeli dorn samoczynnie kręci 
się wokół własnej osi, możesz 
to skorygować wciskając 
„korektor obrotu w prawo/w 
lewo” w odpowiednim kierunku.



Specjalne funkcje

1.Ochrona przed spadkiem mocy

Gdy poziom mocy akumulatora niebezpiecznie spadnie, obroty śmigieł zwolnią, aż 
maszyna nie wyląduje. Ponowne wzbicie się w powietrze będzie uniemożliwione do 
czasu ponownego naładowania akumulatora.

2.Składanie drona

Rozłóż ramiona ręcznie.

Drona należy włączać dopiero po rozłożeniu 
ramion. Śmigłowiec jest gotowy do lotu.

W celu złożenia ramion należy wcisnąć przycisk 
na spodzie modelu podczas zaginania ramion.



3.Restart

Aby przywrócić modelowi ustawienia fabryczne należy kolejno wykonać 
następujące czynności:

Podłącz na nowo 
akumulator do 
modelu i włącz 
śmigłowiec.

Następnie włącz pilot. 
Diody będą migać, 
a następnie zaczną 
świecić światłem 
stałym. 
Będzie to oznaczało 
skalibrowanie 
urządzeń.

4. Korekcja wznoszenia:

Ułóż quadrocopter poziomo i wychyl oba drążki
nadajnika w prawy, dolny róg na 2-3 sekundy.
Lampka śmigłowca powinna zacząć szybko migać,
po 2-3 sekundach lampka znowu powinna palić się
stałym światłem. Oznacza to, że operacja powiodła
się.

5. Przewrotka 3D:

Gdy opanujesz już podstawy możesz spróbować
wykonać ekscytujące powietrzne akrobacje.
Najpierw wzbij się na wysokość ponad 3 metrów,
wciśnij przycisk Przewrotki 3D na nadajniku i
wychyl prawy drążek w dowolnym kierunku, by
wykonać fikołka o 360 stopni.

Uwaga: Aby osiągnąć najlepsze efekty, upewnij się,
że akumulator jest naładowany w pełni.

6. Funkcja auto-zawisu:

Jeżeli podczas lotu puścisz lewy drążek,
quadrocopter zawiśnie w powietrzu i będzie
utrzymywał stały pułap dzięki wbudowanemu
barometrowi.



Problem Przyczyna Rozwiązanie

Definicja 

frontu w trybie 

headless 

uległa 
wypaczeniu.

1.Definicja frontu może ulec 
wypaczeniu na skutek kolizji.

1.Ponownie zdefiniuj front.

Quadrocopter 

mocno wychyla 

się podczas 
lotu.

1.Dron nie znajdował się na 
płaskiej powierzchni  podczas 
synchronizacji sygnału.
2.Zmienne ciśnienie powietrza 
podczas złej pogody.
3.Liczne kolizje mogą przestawić 
żyroskop.

1.Ponownie dokonaj 

synchronizacji sygnału, tym 
razem na równej 

powierzchni.

2.Unikaj lotów w złych 
warunkach pogodowych.

3.Ponownie dokonaj 

synchronizacji sygnału.

Specyfikacje i kolor produktu mogą odbiegać od tych przedstawionych 
na zdjęciach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Kod QR 

Dla systemów Android
Kod QR dla systemów IOS



Przycisk 

trybu

headless

przód

tył

przód

tył

Przycisk 

trybu

headless

przycisk aut.

startu/ lądowania

przód

tył

Prawidłowy sposób 
startowania.

Błędny sposób startowania.

7.Tryb headless

1.Wciśnij przycisk trybu headless (tak jak przedstawiono na 
obrazku po prawej). Z pilota dobędzie się pojedynczy sygnał 
dźwiękowy, a diody drona zaczną migać, będzie to oznaczało 
zainicjowanie trybu headless.
Aby wyłączyć ten tryb, należy ponownie wcisnąć przycisk 
trybu, z pilota dobędzie się pojedynczy sygnał dźwiękowy, a 
diody ponownie zaczną świecić stałym światłem.

2.W trybie headless wychylanie prawego drążka w górę lub w 
dół sprawi, że dron poleci w do przodu lub do tyłu względem 
sterującego, bez względu na to pod jakim kątem obrócony jest 
względem własnej osi.

3.Przy Włączaniu trybu 
headless quadrocopter należy 
postawić bezpośrednio przed 
sobą, z dziobem zwróconym 
w tym samym kierunku co my.

8.Automaryczny powrót

Podczas lotu wciśnij przycisk trybu headless. Z pilota wydobędą 
się 2 sygnały dźwiękowe, a dron wróci do miejsca, w którym został 
skalibrowany. Ponowne, krótkie wciśnięcie tego przycisku sprawi, 
że dron przestanie wracać.

Uwaga: Aby tryb powrotu zadziałał jak należy, dron, podczas 
synchronizacji sygnału, musi znajdować się przed operatorem, z 
tyłem zwróconym w kierunku operatora. 
Włączenie i wyłączenie automatycznego powrotu nie zakłóci 
działania trybu headless.

9.Automatyczny start / lądowanie

Po przeprowadzeniu synchronizacji wciśnij przycisk 
automatycznego startu, a dron samoistnie oderwie się od ziemi 
i wzniesie się na wysokość ~1m.
Gdy dron jest w powietrzu, wystarczy ponownie cisnąć ów 
przycisk, aby model sam wylądował na ziemi. Wychylenie 
lewego drążka w górę, anuluje automatyczne lądowanie. 



10.Przesył obrazu z kamery w czasie rzeczywistym. 

1.Pobranie oprogramowania.

Aplikację SYMA GO na telefony z systemem Android można pobrać ze strony 
www.symatoys.com lub zeskanować kod QR z instrukcji.

Aplikację SYMA GO na telefony z systemem IOS można pobrać z App Store lub 
zeskanować kod QR.

Kody QR znajdują się w niniejszej instrukcji i na pudełku. Po najnowszą 
wersję aplikacji SYMA GO udaj się do App Store lub stronę 
www.symatoys.com.

2.Nawiązanie połączenia

a)Włącz quadrocopter, dioda kamery powinna zaświecić się na zielono. W ciągu 10 
sekund dioda kamery zacznie migać i kamera będzie gotowa do połączenia ze 
smartfonem.
b) Po nawiązaniu połączenia znajdź w telefonie sieć WIFI o nazwie FPV-WIFI-**** i 
połącz się z nią.
c) Włącz program SYMA GO i wciśnij przycisk START, transmisja obrazu na żywo z 
kamery śmigłowca zostanie zainicjowana.

1. Włącz

program

SYMA GO.

2. Kliknij

ikonkę START,
a transmisja na
żywo zostanie
zainicjowana.

3. Na ekranie 

pojawi się obraz
z kamery, wyświetlany
w czasie rzeczywistym.



3. Interfejs aplikacji

Sterowanie za pomocą telefonu
Siła sygnału WIFI Włączenie/

wyłączenie
siników

Nagrywanie filmu

Czas

Prawy drążek

Korektor A

Korektor C

Schowaj

Powrót

Plan lotu
Tryb headless

Tryb kontroli grawitacji
Sprawdź kartę pamięci (potrzebne połączenie z siecią
WIFI i kilka sekund, by odczytać dane z karty)
Sprawdź pamięć telefonu

Korekta pionowa/
tryb headless

Przełącznik prędkości

Ukryj

Korektor B

Automatyczny start/
lądowanie

Lewy drązek

Zdjęcie

Interfejs planowania lotu

Wciśnij przycisk planowania lotu, a
śmigłowiec podąży trasą, którą
wytyczysz dla niego na ekranie telefonu.

Zmiana skali ma wpływ 
na przebyty dystans.

4. Przesyłanie obrazu z kamery w czasie rzeczywistym:

Robienie zdjęć i nagrywanie filmów: Wciśnij ikonkę odpowiadającą za robienie zdjęć, 
by zrobić zdjęcie lub filmowanie, by rozpocząć nagrywanie, na interfejsie aplikacji. 
Gotowe zdjęcia i filmy można znaleźć odpowiednio w katalogach ze zdjęciami 
i filmami.

UWAGA: Zasięg sterowania jest o połowę mniejszy w przypadku użycia
funkcji sterowania telefonem.

5. Zapisywanie materiałów na karcie pamięci.

Kamera quadrocoptera ma miejsce na kartę pamięci i na niej to będą zapisywane 
zdjęcia i filmy przy jednoczesnym ich zapisywaniu w pamięci telefonu. 
W przypadku braku karty pamięci, wszelkie zdjęcia i nagrania wideo będą zapisywane 
wyłącznie w pamięci telefonu.

(Funkcje dostępne jedynie w modelu X56W)



Części



Specyfikacje

Problemy i rozwiązania

Długość: 355mm                    Szerokość: 355mm
Wysokość: 55mm                   Silnik:
Akumulator: 3,7V 850mAh Li

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Dron nie odpowiada 1.Akumulator jest rozładowany.
2.Kiedy baterie w pilocie się rozładują, 
dioda zacznie migać.

1.Naładuj akumulator.
2.Wymień baterie w pilocie.

Dron odpowiada 
z dużym 
opóźnieniem.

1.Baterie w pilocie są rozładowane.
2.W pobliżu występują zakłócenia na 
danej częstotliwości.

1.Wymień baterie w pilocie. 
2.Zmień miejsce na wolne od 
zakłóceń.

Dron samoistnie 
przechyla się 
podczas lotu.

1.Podczas synchronizacji sygnału 
dron nie znajdował się na płaskiej 
powierzchni.

1.Dokonaj ponownej 
synchronizacji sygnału, tym 
razem na równej powierzchni.


