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INSTRUKCJA OBSŁUGI

MAIN FEATURES
● Wykorzystuje 4-osiową konstrukcję, dzięki czemu dron może
być jeszcze bardziej elastyczny, szybki i może latać w
pomieszczeniach.
● Wbudowany 6-osiowy stabilizator żyroskopowy zapewniający
dokładne pozycjonowanie podczas lotu.
● Konstrukcja wykorzystuje budowę modułową, która ułatwia
instalację i naprawę.
● Funkcja headless ułatwiająca sterowanie kierunkowe.
● Funkcja zawisu w ustalonej pozycji dla trybu Auto zawisu.
● Funkcja 360° Stunt Flip.
● Automatyczny start i lądowanie.
● Bezprzewodowa transmisja HD w czasie rzeczywistym
zapewnia zabawę z różnorodnej fotografii.

FPV-REAL TIME
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Naprawa i konserwacja

Przewodnik 
bezpieczeństwa

1. Do czyszczenia tego produktu używaj suchej i miękkiej ściereczki.
2. Unikaj wystawiania tego produktu na działanie ciepła.
3. Nie zanurzaj tego produktu w wodzie, w przeciwnym razie części
elektroniczne zostaną uszkodzone.

1. Przechowuj mniejsze akcesoria do drona w miejscach niedostępnych dla dzieci.
2. Ten dron jest bardzo silny. W przypadku wszystkich lotów po raz pierwszy lewy
joystick musi być powoli podnoszony, aby zapobiec zbyt szybkiemu wznoszeniu się
drona i uniknąć niepotrzebnej kolizji oraz możliwych uszkodzeń i obrażeń.
3. Po zakończeniu lotu najpierw wyłącz zasilanie pilota. Następnie wyłącz moc drona.
4. Unikaj umieszczania baterii w miejscach o wysokiej temperaturze i narażonych na
ciepło.
5. Zdecydowanie zaleca się obsługę drona w odległości 2-3 metrów od pilota i innych
ludzi lub zwierząt. Wypadki mogą powodować niezamierzone obrażenia. Podczas
lądowania drona unikaj zderzenia z innymi ludźmi.
6. Ten dron jest przeznaczony dla osób w wieku 8+. Lot musi odbywać się zawsze w
polu widzenia pilota (lub instruktora).
7. Baterii jednorazowych nie wolno ładować; Baterie należy wkładać z zachowaniem
właściwej biegunowości; Różne typy baterii lub nowe i zużyte baterie nie powinny być
mieszane.
8. Gdy dron nie jest używany, wyjmij baterie z pilota.
9. Zaciski zasilania nie ulegają zwarciu.
10. Rozładuj akumulator do 40% -50% (przy pełnym naładowaniu lataj dronem przez
połowę całkowitego czasu lotu), jeśli dron nie będzie używany przez 10 dni lub dłużej.
Może to znacznie wydłużyć żywotność akumulatora.
11. Zachowaj bezpieczną odległość od obracających się śmigieł, aby uniknąć obrażeń.
12. Aby przestrzegać wymagań dotycząc środowiska elektromagnetycznego radia
lotniczego (stacji), zabronione jest używanie pilotów w strefie, która znajduje się w
promieniu około 5000 m od centrum okręgu pasa startowego lotniska. Wszyscy
użytkownicy powinni również przestrzegać przepisów dotyczących radia ustanowionych
przez agencje rządowe i regulacyjne, w tym czas trwania i obszar.
13. Używać tylko zalecanego transformatora dla modelu, a transformator nie jest
modelem. Odłącz transformator od modelu, który jest dostępny do czyszczenia płynami
przed czyszczeniem. Regularnie sprawdzaj przewód, wtyczkę, obudowę i inne części
transformatora. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń, należy natychmiast
przestać go używać, dopóki nie zostanie całkowicie naprawiony.
14. Nigdy nie patrz długo na wiązkę laserową z powodu promieniowania laserowego.
15. Uwaga - montaż drona pod nadzorem osoby dorosłej.
16. Pilot jest odpowiedzialny za bezpieczną obsługę i bezpieczną odległość od
niezaangażowanych osób i mienia na ziemi oraz od innych użytkowników przestrzeni
powietrznej i nigdy nie powinien latać dronem nad tłumem (> 12 osób).
17. Opakowanie należy przechowywać, ponieważ zawiera ważne informacje.
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W tym pakiecie produktu znajdują się następujące elementy:

4. Transformatory używane z zabawką należy regularnie sprawdzać pod kątem
uszkodzeń (przewód, wtyczkę, obudowę i inne części ) W przypadku takich
uszkodzeń zabawki muszą być używane z tym transformatorem, dopóki uszkodzenie nie
zostanie naprawione.

Zawartość opakowania

• Dron
• Pilot
• Instrukcja obsługi
• Podstawka do
ładowania
• Główne śmigła

• Kabel USB
• Klips do telefonu komórkowego

Metoda dołączania / zdejmowania klipsu telefonu

Instalacja uchwytu na telefon:

1. Włóż uchwyt zaczepu telefonu do 
złącza w górnej części pilota.

2. Naciśnij zacisk sprężynowy, aby 
dostosować rozmiar.

Metoda wymiany śmigieł

1. Wyciągnij śmigła, które należy 
wymienić.
2. Jak pokazano po lewej stronie, śmigło 
A jest zamontowane w położeniu 
ramienia „A”, a śmigło B jest 
zamontowane w położeniu ramienia „B”.

A

A

B

B
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Instrukcja ładowania 
akumulatora kadłuba:

Podczas ładowania akumulatora należy zachować następujące środki ostrożności:

- Unikaj umieszczania aktywnych baterii w miejscach narażonych na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych i wysokich temperatur. Na przykład, oświetlenie 
dzienne lub instalacje sprzętu elektrycznego; w przeciwnym razie może to 
spowodować uszkodzenia lub wybuchy.
- Unikaj zanurzania baterii w wodzie. Baterie powinny być przechowywane w 
chłodnym i suchym miejscu.

Czas ładowania wynosi około 90 minut; Czas lotu w 
powietrzu wynosi około 5 minut.

Demontaż uchwytu telefonu:

1. Wyciągnij uchwyt telefonu z
z pilota.

1. Podłącz podstawkę 
ładującą i port USB 

komputera kablem USB do 
ładowania.

Po podłączeniu podstawki do ładowania
do komputera, lampka wskaźnika podstawki 
do ładowania jest wyłączona. Następnie 
podłącz baterię do podstawki do ładowania - 
lampka kontrolna zaświeci się. Kontrolka 
zgaśnie ponownie, gdy akumulator będzie w 
pełni naładowany.
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Zrozumienie działania pilota
Opis funkcji przycisków pilota:

Instalacja baterii do zdalnego sterowania:

Zasilanie włącz / wyłącz

Klips na telefon 
komórkowy

Pokrywa baterii

4 x Baterie Alkaliczne AA

Lewy joystick - naciskaj 
dalej, aby ścinać. Aby 
wyczyścić wszystkie 
ustawienia ścinania, 
naciskaj i jednocześnie 
naciśnij przycisk zasilania.

Prawy joystick - wciśnij w na  
3 sekundy, aby przejść do 
trybu headless, a następnie 
wciśnij ponownie, aby wyjść. 
Szybko wciśnij i zwolnij, aby 
zmienić wysoką / niską 
prędkość (jeden sygnał 
dźwiękowy oznacza niską 
prędkość, a dwa sygnały 
dźwiękowe oznaczają wysoką 
prędkość).

przycisk 360° Stunt flip 

Naciśnij w celu 
automatycznego 
startu i lądowania.

- Unikaj demontażu baterii.
- Podczas ładowania baterii unikaj opuszczania miejsca ładowania.
- Baterie należy wyjąć z zabawki przed naładowaniem.
- Baterie można ładować tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
- Uwaga! Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na niewłaściwy typ, 
zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcją.
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1. Metoda instalacji baterii: Otwórz pokrywę baterii z tyłu pilota. Prawidłowo
włóż 4 baterie alkaliczne AA do pojemnika na baterie, ściśle
przestrzegając instrukcji dotyczących biegunowości (baterie alkaliczne
AA nie są dołączone).

1. Podczas instalacji baterii upewnij się że polaryzacje
baterii są zgodne z polaryzacją skrzynki. Żadna bateria
nie może być instalowana z przeciwną biegunowością.

2. Nie należy używać nowych i starych baterii
jednocześnie.

3. Różne typy baterii nie powinny być mieszane.
4. Nie używaj akumulatorów.
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1. Ręcznie rozłóż wirniki

2. Rozłóż wirniki i włącz zasilanie, a
następnie dron zacznie latać.

Wprowadzenie (celownik optyczny)  

1.Zabezpieczenie przed niskim napięciem:
Gdy pojemność baterii quadkoptera nie jest wystarczająca, silniki zostaną wyłączone z 
zasilania, ponieważ system sterowania quadkoptera automatycznie zabezpieczy baterie.

2. Funkcja składania

3. Naciśnij dolny przycisk, aby jednocześnie złożyć ramiona.
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3m

Po zapoznaniu się z podstawowymi 
czynnościami możesz przystąpić do 
eksplorowania jeszcze bardziej ekscytujących i 
ryzykownych ewolucji. Leć dronem na wysokość 
powyżej 3m nad ziemią, naciśnij przycisk w 
prawym górnym rogu
(Przycisk przewracania) na pilocie zdalnego 
sterowania i jednocześnie przesuwając prawy 
joystick do najwyższego poziomu Przód / Tył / 
Lewo / Prawo, dron będzie teraz wykonywał 
funkcję przewracania Przód / Tył / Lewo / Prawo.

5. Funkcja 360° flip:

Uwaga: Najlepszy efekt uzyskasz kiedy baterie będą w pełni naładowane.

6.. Funkcja regulacji wysokoś

Po użyciu lewego joysticka (akceleratora) do 
sterowania lotem wznoszącym / opadającym 
samolotu, zwolnij lewy joystick
(Akcelerator), a dron będzie nadal unosić się 
na tej wysokości, gdy joystick zostanie 
zwolniony.

4.. Funkcja kalibracji poziomu
Ustaw drona na poziomej powierzchni i 
jednocześnie pchnij lewy i prawy joystick w 
prawy dolny róg i pozostań tam przez 2–3 
sekundy; normalny wskaźnik świetlny na dronie 
zacznie szybko migać i powróci do normalnego 
stanu po około 2–3 sekundach. Kalibracja 
poziomu zakończyła się powodzeniem.

W przypadku zaburzenia lotu lub lotu bocznego przywróć ustawienia fabryczne, 
stosując następujące metody:

2.. Włącz pil
zdalnego sterowania.
Dioda LED quadcopter
przestanie migać i
pozostanie stała po
sparowaniu z pilotem.

1.. Włóż bater
do drona, a
następnie włącz
przełącznik.

3.. Funkcja ponownego uruchomieni
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3. W trybie headless
przód quadkoptera musi
być skierowany w stronę
lotu; tył quadkoptera
powinien być skierowany
w stronę pilota
(prawidłowe położenie
znajduje się na
schematach powyżej).

The correct mode 
for take off

Nieprawidłowy tryb startu

Naprzód

Do tyłu

Naprzód

Do tyłu

Naprzód

Do tyłu

Pilot

7.Headless

1. Naciśnij przycisk trybu headless (jak pokazano na
schemacie). Pilot wyda jeden sygnał dźwiękowy
i dioda LED quadcopter zacznie migać
wskazując, że tryb headless został włączony.
Aby wyłączyć tryb headless, naciśnij klawisz trybu
headless ponownie; pilot wyda sygnał dźwiękowy
raz, a dioda quadcoptera pozostanie stała.

2. Gdy tryb headless jest włączony, quadkopter będzie
poruszał się w kierunku dźwigni zdalnego sterowania,
niezależnie od jego orientacji. Ułatwia to przywołanie
quadkoptera, gdy jest on daleko od ciebie.

Headless

Przycisk trybu

8. Jeden przycisk do startu / lądowania
8. Jeden 
przycisk 
do startu / 
lądowania

Dron jest wyposażony w optyczną stabilizator pozycji, który sprawia, że   zdjęcia 
lotnicze są bardziej stabilne dzięki zastosowaniu kamery dolnej do blokowania 
zdjęć i pozycji.

Uwaga: Gdy jest zbyt ciemno lub wysokość lotu przekracza 10 metrów, działanie 
optycznego stabilizatora będzie nieskuteczne, a światło latania drona będzie 
regularnie migać. Dlatego samolot powinien latać w jasnym świetle bez silnego 
wiatru.

Całkowicie nowa technologia jednego przycisku startu / 
lądowania. Gdy dron jest gotowy do startu, naciśnij ten 
przycisk, a śmigła będą się powoli obracać i dron wzniesie 
się na wysokość ok. 1m. Naciśnij ten przycisk gdy dron 
wzejdzie w górę, wówczas dron zwolni i wyląduje na ziemi 
a śmigła przestaną się obracać. W tym procesie 
naciśnięcie joysticka przepustnicy może anulować jedną 
kluczową funkcję lądowania.

9. Optyczny stabilizator pozycji
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Krok 2: Naciśnij przycisk zasilania na górze
drona przez 1-2s. Upewnij się, że
dron jest włączony.

Przygotowanie do lotu oraz 
włączanie i wyłączanie drona

1. Przygotowanie do lotu

Krok 1: Naciśnij przycisk zasilania na pilocie.

Krok 3: Naciśnij lewy joystick (akcelerator) 
w górę do najwyższego punktu, a następnie 
pchnij aż do najniższego punktu. Kiedy
diody sygnalizacyjne w dronie zmienią z 
szybkiego świecenia na światło ciągłe oznacza 
to, że dron przechodzi w tryb gotowości do lotu.
.

2. Włączanie drona

Metoda 1: wciśnij lewy joystick (akcelerator)
do najwyższego punktu, a następnie z powrotem
do środka. Śmigła drona zaczynają się powoli 
obracać.
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Metoda 2: Przesuń lewy i prawy joystick
do wewnątrz w wewnętrznej pętli w kształcie
ósemki. Śmigła drona zaczną się powoli
obracać.

Metoda 3: Gdy dron stoi w miejscu, naciśnij
przycisk B, dron automatycznie
startuje i unosi się na pewną wysokość.

3. Wyłączanie drona

Metoda 1: Naciśnij lewy joystick (akcelerator)
do najniższego poziomu i przytrzymaj przez 2 do 3 
sekund. Następnie dron może zostać wyłączony.

Metoda 2: Przesuń lewy i prawy joystick
do wewnątrz w kształcie ósemki. Następnie dron 
może zostać wyłączony.

Metoda 3: Gdy dron jest w locie, naciśnij
Przycisk B, dron zejdzie ziemię.

1. Jeśli dron znajduje się poza zasięgiem lotu, lampka kontrolna 
będzie migać powoli, a następnie zwolni.
2. Gdy pilot zostanie wyłączony lub zasilanie zostanie odcięte, dron 
automatycznie zwolni, aby zatrzymać się. W trakcie procesu włącz 
pilota, aby ponownie sterować.
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Kierunek działania

Kiedy lewy joystick (akcelerator) 
zostanie popchnięty w górę lub w 
dół, dron odpowiednio wzniesie się 
lub opadnie.

Kiedy prawy joystick (ster kierunku) 
zostanie popchnięty w górę lub w dół, 
dron będzie odpowiednio poruszał 
się do przodu lub do tyłu.

Schemat sterowania dronem

Sterowanie w górę i w dół Sterowanie do przodu i do tyłu

Operacja ścinania

Kiedy lewy joystick (akcelerator) 
zostanie popchnięty w lewo lub w 
prawo, dron odpowiednio skręci w 
lewo lub w prawo.

Gdy prawy joystick (ster kierunku) 
zostanie popchnięty w lewo lub w 
prawo, dron będzie latał odpowiednio 
na boki w lewo lub w prawo.

Podczas gdy dron unosi się w powietrzu, 
automatycznie leci do przodu / do tyłu, naciśnij 
lewy joystick i jednocześnie lekko pchnij prawy 
joystick do przodu / do tyłu, aby dokładnie 
ustawić kierunek. Nie zwalniaj lewego 
joysticka, dopóki dron nie leci w stabilnym 
stanie.

Kontrola ścinania do przodu i do tyłu

Kontrola skrętu w lewo i skrętu w prawo Sterowanie w lewo i w prawo
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Podczas gdy dron unosi się w powietrzu i 
automatycznie leci w lewo / w prawo, naciśnij 
lewy joystick i jednocześnie lekko wciśnij prawy 
joystick w lewo / prawo, aby dokładnie ustawić 
kierunek. Nie zwalniaj lewego joysticka, dopóki 
dron nie leci w stabilnym stanie.

Sterowanie ścinaniem lotu w lewo/prawo

Podczas gdy dron unosi się w powietrzu i 
automatycznie się obraca i leci w lewo / prawo, 
naciśnij lewy joystick i jednocześnie przesuń 
joystick w prawo lub w lewo, aby ustawić 
kierunek. Nie zwalniaj lewego joysticka, dopóki 
dron nie leci w stabilnym stanie.

Sterowanie ścinaniem obrotowym w lewo/w prawo

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały 
wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą 
pozbawić użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z 
ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 
przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia 
rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. 
To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o 
częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane 
zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji 
radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej 
instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia 
lub telewizji, co można ustalić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, 
użytkownik jest zachęcany do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą 
jednego lub więcej z następujących środków:

● Zmień orientację lub lokalizację anteny odbiorczej.
● Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
● Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do 
którego podłączony jest odbiornik.
● Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w 
celu uzyskania pomocy.
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„To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie 
FCC określonymi dla populacji ogólnej (ekspozycja niekontrolowana). 
To urządzenie nie może być umieszczone ani działać w połączeniu z 
żadną inną anteną lub nadajnikiem. ”

Deklracja zgodności:
„Niniejszym firma GuangDong Syma Industrial co., Ltd., oświadcza, 
że   ten dron jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi 
odpowiednimi przepisami dyrektywy 2014/53 / UE.”

Kopia pełnej deklaracji zgodności jest dołączona.



10.Funkcja transmisji WiFi w czasie rzeczywistym

1. Pobierz oprogramowanie instalacyjne

W przypadku telefonów z systemem Android pobierz i zainstaluj aplikację SYMA 
GO, odwiedzając witrynę www.symatoys.com lub skanując kod QR.
W przypadku telefonów Apple z systemem iOS iOS pobierz i zainstaluj aplikację 
SYMA GO, odwiedzając App Store lub skanując kod QR.

Przypomnienie: kody QR znajdują się na pudełku i na dole instrukcji 
obsługi. Odwiedź witrynę www.symatoys.com lub App Store / Google 
Play, aby uzyskać najnowszą aplikację SYAM GO.

2. Jak się połączyć

1. Podłącz model do źródła zasilania, lampka wskaźnika kamery powinna zmienić
kolor na zielony. W ciągu 10 sekund lampka zacznie powoli migać, a aparat będzie
czekał na połączenie ze smartfonem.
2. W tym momencie wprowadź w telefonie opcję „Ustawienia” i włącz Wi-Fi. Na
liście wyszukiwania Wi-Fi poszukaj sieci o nazwie „FPV-WIFI- ****” i połącz się z
nią. Po nawiązaniu połączenia wyjdź z opcji „Ustawienia”.
3. Otwórz aplikację SYMA GO, kliknij ikonę „START”, aby przejść do interfejsu
sterowania. Pełny pasek na ikonie sygnału WiFi wskazuje najsilniejszy możliwy
sygnał.

1. Otwórz aplikację
SYMA GO

3. Ekran telefonu wyświetli
obraz w czasie 
rzeczywistym.

2. Kliknij ikonę „START”,
system automatycznie
przejdzie do interfejsu
obsługi aplikacji.

-14-
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3. Instrukcje dotyczące ikon interfejsu

Interfejs sterowania aplikacją mobilną

Zrób zdjęcie

Sygnał WIFI

Nagrywanie

Czas
Prawy joystick

Ścinanie  A

Ścinanie  C

Powrót

Tor lotu
Tryb Headless

Tryb indukcji grawitacyjnej

Sprawdź pamięć karty pamięci (musisz podłączyć WIFI i  
odczekać kilka sekund)
Sprawdź pamięć telefonu.

Kliknij, aby wyświetlić 
/ ukryć pasek narzędzi

Jeden klawisz 
start/stop

Lewy joystick
Jeden przycisk startu/lądowania

Ścinanie B

Wyświetl / ukryj joystick

Przełącznik wysokiej 
i niskiej prędkości

Kalibracja poziomu / 
określenie kierunku do przodu 
w trybie headless

Dostosuj skalę może to 
zmienić odległość lotu

Interfejs obsługi toru lotu

Naciśnij przycisk śledzenia lotu aby wejść 
do interfejsu śledzenia lotu a dron wykona 
lot zgodnie z zarejestrowaną trasą.

4. Przesyłanie zdjęć lotniczych w czasie rzeczywistym:
Zdjęcie / nagrywanie: gdy kamera Wi-Fi działa normalnie, naciśnij ikonę zdjęcia /
nagrania w interfejsie przesyłania w czasie rzeczywistym, aby robić zdjęcia / nagrywać
filmy. (Zdjęcia / nagrania można oglądać w folderze „Zobacz zdjęcia i wideo” )

Uwaga: w przypadku korzystania z operacji przesyłania w czasie rzeczywistym w 
aplikacji zasięg działania drona zmniejszy się o połowę. Funkcja przesyłania w czasie 
rzeczywistym przez WiFi jest optymalna w dużych pomieszczeniach.

5. Funkcja przechowywania kamery VGA WIFI:
Jeśli w aparacie VGA WIFI nie ma karty pamięci, zdjęcia i filmy będą
przechowywane tylko w pamięci wewnętrznej telefonu.
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Części zamienne

X56W-P-03
Śmigła

X56W-P-08
Silnik A

X56W-P-07 
Abażury

X56W-P-09
Silnik B

X56W-P-14
Aparat

X56W-P-12

X56W-P-13
Kabel ładujący USB

X56W-P-11 
Płyta odbiorczaLED Bateria

X56W-P-01
Pokrywa body

X56W-P-02
Dolne body

X56W-P-04 
Osłonki śmigieł

X56W-P-10

X56W-P-15
Pokrywa baterii

X56W-P-16
Klips

X56W-P-17
Wał silnika

Górna pokrywa

X56W-P-18 
Płytka optyczna

X56W-P-05 
Dolna osłona ramienia

X56W-P-069 
Górna część ramienia

Wszystkie wymienione poniżej części zamienne można kupić u 
lokalnego dystrybutora.
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355mm 355mm

355mm55mm
Długość drona: 355mm     Szerokość drona: 355mm    
Wysokość drona: 55mm     Model silnika: Ø8.5X20 
Bateria: Bateria litowa 3.7V/850mAh

Specyfikacja główna

 Rozwiązywanie problemów

Sterowanie w 
locie
jest utrudnione

1.

2.

Moc pilota jest słaba.

Występują zakłócenia o tej 
samej częstotliwości co 
częstotliwość pilota.

1.
2.

Wymień baterie. Zmień 
miejsce, w którym nie 
ma zakłóceń o tej samej 
częstotliwości.

Problem Powód Rozwiązanie

Dron 
nie odpowiada

1.

2.

Dron wszedł w tryb ochrony 
przed niskim napięciem.
Gdy moc pilota jest słaba, 
wskaźnik zasilania zacznie 
migać.

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

Podczas 
unoszenia dron 
leci w jedną 
stronę w 
jednym kierunku

1. Dron nie jest skalibrowany
poziomo do ziemi.

1. Ponownie wyreguluj kalibrację 
w poziomie zanim dron znajdzie 
się na na ziemi. Szczegóły, patrz 
nr 4 na stronie 7 w celu uzyskania 
szczegółowych informacji 
(funkcja regulacji poziomu).



Firma ma prawo do ostatecznej interpretacji 
niniejszej instrukcji obsługi.

Kod QR
systemu Android

Kod QR
systemu iPhone IOS

Problem Reason Solution

W trybie headless
dron jest 
skierowany w
przednim 
kierunku

Niestabilność 
wysokości - ruch
w górę i w dół.

1. Liczne kolizje mogły
spowodować awarię.

1. Dron nie jest skalibrowany 
poziomo do podłoża.
2. Niestabilne ciśnienie powietrza w 
trudnych warunkach pogodowych.
3. Gwałtowne zderzenie prowadzące 
do zaburzenia danych żyroskopu.

1. Ponownie zdefiniuj kierunek 
przedni. Szczegóły, patrz 
strona 7 (Funkcja headless).

1.  Ponownie dostosuj 
kalibrację, aż dron znajdzie się 
poziomo na ziemi. W celu 
uzyskania dalszych informacji, 
patrz nr 4 na stronie 7 w celu 
uzyskania szczegółowych 
informacji. 
(Funkcja regulacji poziomu).
2.  Unikaj latania w trudnych 
warunkach pogodowych.
3.  Ponownie wykonaj regulację 
w poziomie, patrz nr 4 na stronie 
7, aby poznać szczegóły 
(Funkcja regulacji w poziomu).



Gwarancja: 
-Produkt objęty 12 miesięczną gwarancją
-Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych
ulegających naturalnemu Zużywaniu, np.śmigła, zębatki,
bateria itp ..
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych
spowodowanych Winą użytkownika, np .. Lub niewłaściwym
lub nieumiejętnym posługiwaniem się Helikopterem
- W przypadku uszkodzenia helikoptera, należy go odesłać
we własnym Zakresie do miejsca zakupu, wraz z
załączonym dokumentem zakupu.
-Reklamacje bez ważnego dowodu zakupu nie będą
rozpatrywane

Dystrybucja 
KIK SP. Z O.O. SP.K. 
UL. HETMANSKA 10, 15-727 BIAEYSTOK 
NIP:5423089180 
E-MAIL: HURT@KONTEXT.PL
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