
INSTRUKCJA
OBSŁUGI

WIEK 14+

Główne cechy drona:
- Czteroosiowa konstrukcja zapewnia modelowi lepszą sterowność podczas lotu. Maszyna nadaje 
się do lotów w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.
- 6-osiowy żyroskop sprawia, że model jest bardzo stabilny w powietrzu.
- Modułowa konstrukcja ułatwia konserwację i wymianę części.
- Posiada funkcje przewrotki 3D i startu z wyrzutu. (Model posiada również funkcję GPS, która 
najlepiej działa na zewnątrz. Wewnątrz budynków, funkcja może nie działać prawidłowo.)
Produkt przedstawiony w niniejszej instrukcji ma służyć jedynie za punkt odniesienia. Faktyczny 
produkt może odbiegać od niego wyglądem. 

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





WSTĘP

WAŻNE INFORMACJE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Drogi kliencie:
Dziękujemy za zakup naszego modelu latającego. Proszę, dokładnie zapoznaj
się z treścią niniejszej instrukcji, aby móc używać modelu w sposób bezpieczny i właściwy.
Instrukcję należy zatrzymać na przyszłość, gdyż zawiera istotne informacje.

1. Ten produkt nie jest zabawką, a precyzyjną maszyną wyposażoną w
precyzyjne mechanizmy i elektronikę odbierające sygnały o wysokiej
częstotliwości. W celu uniknięcia wypadków wymagane jest jej poprawne
złożenie i przygotowanie. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania zasad
bezpieczeństwa. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki w
skutek nieodpowiedniego złożenia urządzenia, lub niepoprawnego użytkowania.
2. Model powinien być używany przez ludzi, którzy ukończyli 14 r.ż. i
posiadają doświadczenie w sterowaniu zdalnie sterowanych śmigłowców.
3. Upewnij się, że na terenie lotu nie ma zakazu używania zdalnie
sterowanych urządzeń.
4. Jeżeli podczas użytkowania, lub wymiany części wystąpi jakiś problem,
zgłoś się do sprzedawcy. Autoryzowany dystrybutor zapewni wsparcie
techniczne.

Zdalnie sterowany model śmigłowca może być niebezpieczny. Zanim poderwiesz
maszynę do lotu, upewnij się, że jest w pełni sprawna. Obszar lotu powinien
znajdować się z dala od dużych skupisk ludzi. Podczas sterownia maszyną,
bądź czujny, by nie wyrządzić komuś krzywdy.
1.Lataj z dala od barier i tłumów.
2.Staraj się nie zamoczyć śmigłowca i nadajnika.
3.Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
4.Trzymaj z dala od wirujących przedmiotów i źródeł ciepła.
5.Dostosuj się do pokazanej na poniższym obrazku sekwencji ON/OFF.
Nieprawidłowa sekwencja może spowodować zagrożenie dla Ciebie, lub innych.
Zawsze włączaj i wyłączaj maszynę prawidłowo.



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

FUNKCJE PRZYCISKÓW NA PILOCIE

6

WKŁADANIE BATERII DO PILOTA

Pokrywa baterii

6 X AA(LR06)

Baterie 1,5V

Otwórz pokrywę baterii znajdującą 
się na odwrocie pilota i włóż do 
środka 6 baterii AA, zwracając 
uwagę na ich polaryzację. 
Następnie z powrotem zamknij 
pokrywę baterii.

1.Baterie wkładaj zgodnie z polaryzacją.
2.Nie mieszaj nowych baterii ze starymi.
3.Nie mieszaj różnych rodzajów baterii.

Auto-powrót

Prawy drążek / 
przełącznik prędkości

Funkcja śledzenia

W górę: kamera w górę
W dół: kamera w dół

Włącznik

Tryb zataczania kręgów

Auto-start/lądowanie
(trzymaj wciśnięty przez 1sek.)

Lewy drążek

Dioda

Zdjęcia/Wideo

MONTAŻ I DEMONTAŻ UCHWYTU NA TELEFON

TYLKO DLA WERSJI Z WIFI
1.Umieść 
uchwyt 
mocujący z tyłu 
pilota.

2.Dociśnij go 
dość mocno, 
by usłyszeć 
kliknięcie.

3.Dostosuj 
rozwarcie 
uchwytu do 
szerokości 
swojego telefonu 
(max. 8,5cm)

4.W modelach WIFI, 
po uruchomieniu 
odpowiedniego 
programu, na 
ekranie telefonu 
pojawi się podgląd 
z kamery na żywo.

5.Aby zdjąć uchwyt, 
należy pociągnąć go 
stanowczo w kierunku 
zaznaczonym na 
obrazku po lewej.



POBIERANIE, INSTALACJA I UŻYWANIE OPROBRAMOWANIA

Kody QR do pobrania programu:

Używanie:

1.Włącz model. Dioda na kamerze zacznie świecić na czerwono.

2.Włącz WIFI na swoim telefonie.

3.Znajdź sieć o nazwie „RC-LEADING XXXXXX” i połącz się z nią.

4.Uruchom program „RC-LEADING” i wciśnij ikonkę „play” w interfejsie, aby rozpocząć 

przesyłanie obrazu z kamery w czasie rzeczywistym. 

Pomoc Ustawienia Start

1.Włącz model.

2.Wejdź w ustawienia 

swojego telefonu

3.Włącz WIFI i uruchom 

aplikację.

4.Na ekranie telefonu 

pojawi się obraz przesyłany 

z kamery. 

INTERFEJS

INTERFEJS

1.Powrót

2.Robienie zdjęć

3.Nagrywanie

4.Odtwarzanie zdjęć/nagrań

5.Prędkość: 30%, 60%, 100%

6.Stabilizacja

7.Pokaż/ukryj interfejs

8.Odwróć ekran 

9.Znoszenie/opadanie

10/11.Obrót w lewo/prawo

12/13/14/15. Kierunek lotu

16/17. Korekta lotu 

              w przód/tył

18/19. Korekta skrętu

20/21. Korekta lotu na boki

Zdjęcia Wideo

Auto-start Auto-lądowanie



Krok 1: Włącz quadrocopter
Aby włączyć drona, włącznik
należy przytrzymać przez 3 sek.

Krok 2: Włącz pilot
Podwójny sygnał dźwiękowy wydany
przez pilot po jego włączeniu, oznajmi
synchronizację sygnału z modelem

Wskazówka: Zasięg WIFI to zaledwie 100m, jeżeli chcesz uchwycić 
na nagraniu coś znajdującego się poza zasięgiem 100m, 
włącz nagrywanie zanim odlecisz poza zasięg. Nagranie zostanie 
zachowane na karcie pamięci znajdującej się w dronie.

HOW TO LAND YOUR QUADCOPTER
Sposób 1: Wciśnij przycisk Auto lądowania
Sposób 2: Wychyl drążek odpowiedzialny za wznoszenie w dół
Po ok. 5 sek. od wylądowania, śmigła powinn przestać się kręcić

Krok 3: Wychyl oba drążki w dół i do siebie. Śmigła zaczną
się powoli kręcić, wtedy będziesz mógł wychylić w górę
drążek odpowiedzialny za wznoszenie, by wystartować.

Modelem można sterować nie tylko za pomocą pilota, ale również swojego telefonu. 
Opcja ta zalecana jest jednak wyłącznie dla doświadczonych pilotów.

Sterowanie dronem za pomocą telefonu:
-Zdejmij telefon z uchwytu na pilocie.
-Wyłącz pilot zdalnego sterowania.
-Wyłącz i ponownie włącz quadrocopter.
-Połącz telefon z sygnałem WIFI modelu i uruchom aplikację.
-Model jest gotów do lotu.

PRZYGOTOWANIA DO LOTU

WSKAZÓWKA: Kiedy synchronizujesz
quadrocopter, warto jest go umiescic na
płaskim podłozu, zapewni to pózniej stabilny
zawis w powietrzu.



Krok 1: Wychyl lewy drążek 
w lewy, dolny róg, a prawy 
w prawy, górny

Krok 2: Unieś drona 
równolegle do podłoża 
i obróć do wokół jego 
własnej osi 3 razy.

KOREKTA ŻYROSKOPU

Krok 3: Unieś drona 
prostopadle do ziemi
i obróć do wokół jego 
własnej osi 3 razy.

Wskazówka: Proces ten działa tylko, gdy dron nie znajduje się w trybie lotu

1. Wciśnij włącznik drona
i przytrzymaj
go przez 3 sekundy,
by wyłączyć model.

UWAGA

ŁADOWANIE AKUMULATORA

1.Kiedy dioda pilota swieci stałym swiatłem, ale diody na dronie powoli migaja, oznacza to, ze

synchronizacja sygnału sie nie powiodła. Nalezy wyłaczyc i ponownie właczyc pilot i

smigłowiec.

2.Jezeli dron przechyla sie lub obraca podczas lotu bez naszej ingerencji, nalezy wyłaczyc drona

i pilot, a nastepnie ponownie przeprowadzic synchronizacje sygnału.

3.Jezeli dioda quadrocoptera zacznie migac, bedzie to oznaczało, ze moc akumulatora jest na

wyczerpaniu. Nalezy wówczas zakonczyc lot i naładowac akumulator za pomoca dołaczonego

kabla USB.

2. Wyjmij akumulator z kadłuba.



3. Podłącz adapter ładowania do
akumulatora.

Podłącz adapter do gniazdka

Czas ładowania ~140min. – Czas lotu 12-13min.

Uwaga:
Dioda adaptera zapali się na
czerwono na czas ładowania
i zmieni kolor na zielony po jego
zakończeniu.

BEZPIECZNE ŁADOWANIE

1.Podczas ładowania produkt nalezy umiescic na suchym podłozu

w wentylowanym pomieszczeniu z dala od zródeł ciepła i wybuchowych substancji.

2.Przed ładowaniem nalezy wyjac baterie z quadrovoptera. Ładowac nalezy pod

nadzorem osoby dorosłej.

3.Po locie, poczekaj az bateria ostygnie, zanim zaczniesz ja ładowac, w innym

wypadku moze napeczniej lub zajac sie ogniem.

4.Uzywaj tylko załaczonego kabla USB. Jezeli bateria była uzywana przez długi

czas, lub wyglada na napeczniała, nalezy ja wymienic.

5.Nieuzywana bateria sama zacznie sie rozładowywac. Zbyt czeste ładowanie

i rozładowywanie baterii moze skrócic jej zywotnosc.

KONSERWACJA BATERII

1.Bateria powinna byc przechowywana w ciemnym, suchym miejscu

w temperaturze 18-25°C.



Wciskajac zaznaczony na obrazku przycisk, mozemy właczyc
lub wyłaczyc tryb krążenia wokół pilota. W trybie tym dron
samoczynnie zatacza kręgi wokół osoby sterującej.

2.Uniaj zbyt czestego i/lub zbyt długiego ładowania baterii, jesli nie jest to konieczne.

3.Jezeli bateria bedzie lezała odłogiem przed dłuzszy czas, najpierw naładuj ja

w 50-60%, a dopiero pózniej schowaj.

4.Jezeli nie uzywasz smigłowca dłuzej niz miesiac, powinienes sprawdzac

napiecie baterii kazdego miesiaca, by upewnic sie, ze nie spadło ponizej 6,8V.

Jezeli tak sie stało, postepuj zgodnie z instrukcjami z punktu 3.

OBSŁUGA NADAJNIKA

STEROWANIE DRONEM

Wznoszenie i opadanie W przód i w tył

Skret w lewo i w prawo Na boki

Wychyl lewy drazek w góre lub w dół,

aby wzniesc lub obnizyc smigłowiec.

Wychyl prawy drazek w góre lub w dół,

aby poleciec w przód lub w tył.

Wychyl lewy drazek w lewo lub w prawo,

aby skrecic w lewo lub w prawo.

Wychyl prawy drazek lewo lub w prawo,

aby poleciec w lewo lub w prawo.



>2
0M

>2
0M

Wychyl do góry: kamera w górę
Wychyl do dołu: kamera w dół

Zmiana prędkości:
Wciśnij prawy drążek

Z pilota dobędzie się pojedynczy sygnał
dźwiękowy oznaczający przejście z jednej
prędkości na drugą (do wyboru mamy szybki
i wolny tryb lotu).

Upewnij się, że dorn znajduje się w odległości minimum 20m od Ciebie, zanim

włączysz Tryb śledzenia. Po wciśnięciu przycisku dron zacznie podążać za pilotem.

Tryb śledzenia można wyłączyc ponownie wciskając zaznaczony guzik.

Auto-start:
Wciśnij i przytrzymaj zaznaczony przycisk przez 1sek.
Dron oderwie się od ziemi i wzniesie się na wysokość 1m.

Auto-lądowanie
Wciśnij i przytrzymaj zaznaczony przycisk przez 1sek.
Dron delikatnie wyląduje, a śmigła przestaną się obracać.



Gyro trimming

WYSZUKIWANIE SYGNAŁU SATELITARNEGO

Po ustawieniu żyroskopu, wystarczy umieścić dron na ziemi 
w pozycji poziomej i obserwować diody pilota i drona. 
Kiedy diody modelu przestaną migać, a dioda na pilocie 
zacznął prędko migać, będzie to oznaczało, że połączenie 
z satelitą zostało nawiązane.

Place the quadcopter on a horizontal position, 

then push the left control stick to the upper 

left corner and right control stick to the right 

bottom for about 5 seconds, gyro         will be trimed 

well while the indicate suddenly quick flash.

FUNKCJE QUADROCOPTERA

Zabezpieczenie przed spadkiem mocy:

Kiedy bateria śmigłowca jest na wyczerpaniu, wyląduje on i nie wzniesie się,

dopóki nie naładujesz baterii.

Zabezpieczenie przed spięciem:

Jeżeli śmigło się zaklinuje, zasilanie zostanie odłączone. By kontynuować lot,

należy ponownie zsynchronizować pojazd.

Reset:

W przypadku rozkalibrowania, wystarczy postępować z poniższymi instrukcjami,

by przywrócić ustawienia fabryczne:

1.Włacz pilot

2.Włącz quadrocopter

3.Umieść drona na płaskiej, równej powierzchni, 

a następnie wychyl lewy drążek w lewy, górny 

róg, a prawy drążek w prawy, dolny róg i 

przytrzymaj je tam przez 5 sekund. Ustawienia 

żyroskopu zostaną zresetowane. Nagły błysk 

diod oznajmi pomyślne zakończenie procedury.



.                                                                                 

AUTO-POWRÓT

1.Po wciśnięciu przycisku Auto-powrotu,
dron zacznie lecieć w kierunku pilota.

2.Jeżeli dron zgubi sygnał, automatycznie zacznie
lecieć w kierunku pilota.

3.Jeżeli moc akumulatora będzie niska,
dron nie będzie oddalał się od pilota bardziej,
niż na 30m. Kiedy moc akumulatora spadnie
jeszcze niżej, dron automatycznie zacznie
lecieć w kierunku pilota.

Kartę należy włożyć przed uruchomieniem
drona, w przeciwnym wypadku może ona
nie działać prawidłowo.

WKŁĄDANIE KARTY PAMIĘCI

ROBIENIE ZDJEC I KRECENIE FILMÓW

Karta pamięci musi znajdować się w gnieździe karty pamięci.

Robienie zdjęć: Aby zrobić zdjęcie wystarczy wcisnąć przycisk 

w lewym, górnym rogu pilota.

Aby rozpocząć lub zakończyć nagrywanie filmu, wystarczy wcisnąć 

i przytrzymać przez 3 sekundy ten sam przycisk, 

co przy robieniu zdjęć.



01 Propeller cover 01 02 Propeller A 01 03 Propeller B 01

04 Brushless motor A 01 05 Brushless motor B 01 06 Camera lens 01

07 GPS antenna cover 01 08 Upper body 01 09 Receipt PCB 01

10 Camera lens 01 11 Camera part 1 01 12 Camera part 2 01

13 Servo for camera 01 14 Camera PCB 01 15 Camera part 3 01

16 Electric regulator 01 17 Hole cover 01 18 Lower body 01

19 Antenna 01 20 lampshade 01 21 Battery set 01

22 Landing skid 01 23 Propeller protector 01
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PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

Problem Przyczyna Rozwiązanie

Quadrocopter

nie reaguje

1.Bateria śmigłowca jest rozładowana.

2.Bateria nadajnika jest rozładowana.

3.Sygnał nadajnika nie jest poprawnie

dekodowany przez quadrocopter.

Quadrocopter

reaguje z

opóźnieniem.

1.Niski poziom mocy baterii nadajnika.

2.Ktoś w pobliżu używa nadajnika

o takiej samej częstotliwości.

1.Naładuj śmigłowiec.

2.Naładuj lub wymień.

3.Ustaw antenę nadajnika i spróbuj

ponownie.

1.Wymień baterię.

2.Wyjdź poza zasięg innego nadajnika.

PARAMETRY

Długość: 44cm  Kod silnika: 1806

Szerokość: 44cm  Akumulator: 7,4V 1500 mAh Li-Po

Wysokość: 13cm

Gwarancja:

-Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją

-Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych, ulegających naturalnemu

zużywaniu, np. śmigła, zębatki, bateria itp.

-Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanych winą

użytkownika, niewłaściwym lub nieumiejętnym posługiwania się modelem

-W przypadku uszkodzenia modelu, należy go odesłać we własnym zakresie do

miejsca zakupu, wraz z dołączonym dowodem zakupu

-Reklamacje bez ważnego dowodu zakupu nie będą rozpatrywane

Dystrybucja

KIK SP. Z O.O. SP.K.

Ul. Hetmańska 10, 15-727 Białystok

NIP: 5423089180

Email: hurt@kontext.pl


