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WIEK 14+

INSTRUKCJA OBSŁUGI
 STANDARD: GB/T26701-2011

Kluczowe cechy quadcoptera

Wbudowany 6-osiowy żyroskop zapewniający pewny zawis.
Prosta konstrukcja, ułatwiająca ewentualną wymianę części.
Funkcja wykonywania akrobacji powietrznych na trójwymiarowym planie.
Materiały i specyfikacje opisane w tej instrukcji służą jedynie za odniesienie. 
Po aktualne informacje, należy udać się na stronę internetową www.symatoys.com

4-osiowa konstrukcja sprawia, że maszyna jest zwinniejsza podczas lotu 
i mniej podatna na podmuchy. Można nim latać wewnątrz i na zewnątrz.

4CH 2.4G ZDALNIE STEROWANY QUADCOPTER
X5C
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WSTĘP

ZAWARTOŚĆ
Quadcopter
Nadajnik
Śmigła
4 śrubki

Instrukcja obsługi
Śrubokręt
Kable ładowania USB

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.

WAŻNE 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.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
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.
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01.Korektor lotu na boki: Pozycja wyjściowa na środku. 
   (Korektor skrętu  w trybie Mode2)
02.Korektor lotu w przód i w tył: Pozycja wyjściowa na środku.
03.Korektor skrętu: : Pozycja wyjściowa na środku. 
   (Korektor lotu na boki w trybie Mode2)
04.Korektor wzlotu: : Pozycja wyjściowa na środku.
05.Wskaźnik prędkości wznoszenia: Pozycja wyjściowa na dole. 
   (Prawy i lewy wskaźnik wyświetlają informacje jednocześnie)
06.Wskaźnik prędkości lotu w przód: Pozycja wyjściowa na środku krzyżyka.
07.Wskaźnij prędkości lotu w tył: Pozycja wyjściowa na środku krzyżyka.
08. Wskaźnik prędkości lotu w prawo: Pozycja wyjściowa na środku krzyżyka.
09. Wskaźnik prędkości lotu w lewo: Pozycja wyjściowa na środku krzyżyka.
10.Wskaźnik skrętu w lewo. Wychylenie lewego drążka uniesie śmigłowiec 
   i przyspieszy skręt.
11. Wskaźnik skrętu w prawo. Wychylenie lewego drążka uniesie śmigłowiec 
   i przyspieszy skręt.
12.”H” oznacza wysoką prędkość, „L” prędkość niską. Przytrzymaj przycisk „A” 
   przez sekundę, by przełączać pomiędzy nimi.
13.Wskaźnik naładowania baterii nadajnika.
14.By przełączyć pomiędzy trybami, trzymaj przycisk „B” przed włączeniem 
   nadajnika. Wyświetlacz pokaże, w którym trybie się znajdujesz.
15.Moc sygnału.

PRZYGOTOWANIA DO LOTU

Krok 1: Przełącz włącznik 
             na pozycję „ON”.

Krok 3: Umieść pokrywę na 
             miejscu i włącz 
             quadrocopter.

Krok 2: Otwórz pokrywę 
             baterii i podłącz 
             baterię do gniazda 
             zasilania.

Krok 4: Wychyl lewy drążek do oporu w górę, a następnie 
             w dół. Z nadajnika wydobędzie się dźwięk, 
             który oznajmia, że quadrocopter jest gotów do lotu.

WSKAZÓWKA: Kiedy synchronizujesz 
quadrocopter, warto jest go umieścić na
 płaskim podłożu, zapewni to później stabilny 
zawis w powietrzu.

Horizontal
position

-2-

A

B

POZNAJ SWÓJ NADAJNIK 
Wstęp do nadajnika

Montowanie baterii w nadajniku  

Korektor skrętów(Mode 1)
Korektor lotu na boki (Mode 2)

Przełącznik prędkości  

Lewy drążek 
sterowania 
(wzlotu)   

Przełącznik “C”
zdjęcia/filmy  

Włącznik 
ON/OFF  

Akrobacje 3D

Antena

Prawy drążek sterowania  

Korektor lotu na boki (Mode 2)
Korektor skrętów(Mode 1) 

Korektor lotu 
w przód i w tył  

Lampka

Pokrywa baterii

1.Używając śrubokręta, odkręć śrubki z pokrywy na tyle nadajnika (Rysunek 1).

2.Włóż do środka 4 baterie AA (brak w zestawie), a następnie ponownie przyśrubuj 
pokrywę (Rysunek 2).  

4 X AA(LR06)
Baterie 1,5V

BLOK KLAWISZOWY I WYŚWIETLACZ LCD  

Rysunek 1 Rysunek 2

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

Wyświetlacz LCD
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2

缺产品

1

1.Przełącz włącznik quadrocoptera 
   na pozycję OFF i otwórz pokrywę 
   baterii.

2.Wyciągnij kabel baterii z gniazda.

ŁADOWANIE BATERII QUADROCOPTERA.

1.Kiedy lampka na nadajniku świeci stałym światłem, ale lampka na 
   quadrokopterze powoli miga, oznacza to, że synchronizacja sygnału się 
   nie powiodła. Wyłącz nadajnik i śmigłowiec,  a następnie włącz je ponownie.
2.Jeżeli quadrocoper mocny wychyla się w którąś ze stron, lub obraca się podczas 
   wznoszenia, wyłącz nadajnik i śmigłowiec, a następnie ponów 
   przygotowanie do lotu.
3.Jeżeli lampka śmigłowca powoli miga, oznacza to, że bateria jest 
   na wyczerpaniu. Naładuj baterię przy pomocy kabla zasilającego USB.

UWAGA:

3

5

 4

3.Podłącz kabel baterii do kabla USB. 4. Aby rozpocząć ładowanie, podłącz 
   drugą końcówkę kabla USB do gniazda 
   USB w komputerze. Lampka na kablu 
   USB zapali się podczas ładowania 
   baterii i zgaśnie, gdy bateria będzie 
   w pełni naładowana.
Uwaga: Pamiętaj, by wyjąć kabel 
ładowania USB z gniazda komputera, 
zanim go wyłączysz.

5.Ponownie wepnij kabel baterii do gniazda 
   zasilania i zamknij pokrywę baterii.

Czas ładowanie: około 75 minut – Czas lotu: około 7 minut!
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Nadajnik może działać w dwóch trybach, Mode1 i Mode2, 
aby ułatwić zabawę użytkownikom. Aby przełączać 
pomiędzy trybami, przytrzymaj przycisk „B” z prawej 
strony i włącz nadajnik.

OBSŁUGA NADAJNIKA

1.Podczas ładowania produkt należy umieścić na suchym podłożu 
   w wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła 
   i wybuchowych substancji.
2.Przed ładowaniem należy wyjąć baterie z quadrovoptera. Ładować należy pod 
   nadzorem osoby dorosłej.
3.Po locie, poczekaj aż bateria ostygnie, zanim zaczniesz ją ładować, w innym 
   wypadku może napęczniej lub zająć się ogniem.
4.Używaj tylko załączonego kabla USB. Jeżeli bateria była używana przez długi 
   czas, lub wygląda na napęczniałą, należy ją wymienić.
5.Nieużywana bateria sama zacznie się rozładowywać. Zbyt częste ładowanie 
   i rozładowywanie baterii może skrócić jej żywotność.

BEZPIECZNE ŁADOWANIE

1.Bateria powinna być przechowywana w ciemnym, suchym miejscu 
   w temperaturze 18-25°C.
2.Uniaj zbyt częstego i/lub zbyt długiego ładowania baterii, 
   jeśli nie jest to konieczne.
3.Jeżeli bateria będzie leżała odłogiem przed dłuższy czas, najpierw naładuj ją 
   w 50-60%, a dopiero później schowaj.
4.Jeżeli nie używasz śmigłowca dłużej niż miesiąc, powinieneś sprawdzać 
   napięcie baterii każdego miesiąca, by upewnić się, że nie spadło poniżej 3V. 
   Jeżeli tak się stało, postępuj zgodnie z instrukcjami z punktu 3.

1.Montowanie podwozia na spodzie quadrocoptera (Rysunek1).
2.Montowanie osłon na każdym rogu quadrocoptera za pomocą śrub (Rysunek2).

KONSERWACJA BATERII

B

Rysunek1 Rysunek2

MONTOWANIE PODWOZIA I OSŁONY ŚMIGIEŁ
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MODE 1

Kontrola kierunku lotu

Wznoszenie i opadanie W przód i w tył

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

Wychyl prawy drążek w górę lub w dół, 
aby polecieć w przód lub w tył.

Na bokiSkręt w lewo i w prawo

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

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

Korekta lotu
Korekta skrętuKorekta lotu na bokiKorekta lotu w przód i w tył

Jeżeli quardocopter sam leci 
do przodu lub do tyłu, możesz 
to skorygować pionowym 
przełącznikiem po prawej 
stronie.

Jeżeli quardocopter sam leci 
w lewo lub w prawo, możesz 
to skorygować poziomym 
przełącznikiem po prawej 
stronie.

Jeżeli quardocopter sam się 
obraca, możesz to skorygo-
wać poziomym przełącznikiem 
po lewej stronie.
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MODE 2

Kontrola kierunku lotu
Kontrola kierunku lotu W przód i w tył

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

Wychyl prawy drążek w górę lub w dół, 
aby polecieć w przód lub w tył.

Na bokiSkręt w lewo i w prawo

Wychyl lewy drążek lewo lub w prawo, 
aby polecieć w lewo lub w prawo.

Wychyl prawy drążek w lewo lub w prawo,  
aby skręcić w lewo lub w prawo.

Korekta lotu
Korekta skrętuKorekta lotu na bokiKorekta lotu w przód i w tył

Jeżeli quardocopter sam leci 
do przodu lub do tyłu, możesz 
to skorygować pionowym 
przełącznikiem po prawej 
stronie.

Jeżeli quardocopter sam leci 
w lewo lub w prawo, możesz 
to skorygować poziomym 
przełącznikiem po lewej
stronie.

Jeżeli quardocopter sam się 
obraca, możesz to skorygo-
wać poziomym przełącznikiem 
po prawej stronie.



-8-

WSTĘP DO FUNKCJI QUADROCOPTERA

3m

POWIETRZNE EWOLUCJE

Porada: Przewrotka 3D wychodzi najlepiej 
z w pełni naładowaną baterią.

Gdy opanujesz już podstawy, możesz 
spróbować wykonać ekscytujące powietrzne 
akrobacje. Najpierw wzbij się na wysokość 
ponad 3 metrów, wciśnij Przewrotki 3D 
po prawej stronie nadajnika, a następnie 
wychyl prawy drążek w dowolnym kierunku, 
by wykonać fikołka o 360 stopni.

①.Włącz nadajnik.

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:

②.Włącz quadrocopter.

③.Gdy lampka quadrocoptera przestanie szybko 
     migać, a zacznie migać wolno, wychyl lewy drążek 
     do oporu w górę, a następnie w dół. Lampka 
     powinna zacząć palić się stałym światłem.

④.Ułóż quadrocopter poziomo i wychyl oba drążki 
     nadajnika w prawy, dolny róg na 2-3 sekundy. 
     Lampka quadrocoptera powinna ponownie zacząć 
     szybko migać, po 2-3 sekundach lampka znowu 
     powinna palić się stałym światłem. Oznacza to
     ,że operacja się powiodła.

Dzięki 6-osiowemu żyroskopowi, możesz nawet 
rzucić quadrocopterem, a on ustabilizuje się 
i wyrówna lot po wychyleniu lewego drążka w górę. 
Można tego dokonać, również gdy qudrocopter się 
obraca.

MONTAŻ KAMERY

1.Wepnij kamerę w uchwyt na pokrywie baterii (Rysunek 1).
2.Otwórz pokrywę baterii z kamerą (Rysunek 2).
3.Zabezpiecz kamerę śrubką (Rysunek 3).
4.Zamknij pokrywę baterii i wepnij wtyczkę w gniazdo po boku (Rysunek 4).

NAGRYWANIE FILMÓW, ROBIENIE ZDJĘĆ
1.Metody: 1) Upewnij się, że wtyczka kamery jest podłączona do śmigłowca.
     2) Włącz quadrocopter. Jeżeli migająca, czerwona lampka zacznie 
stale świecić na zielono, oznacza to, że kamera działa poprawnie. 
Jeżeli czerwona lampka zgaśnie, oznacza to, że w kamerze nie ma kasty SD. 
Włóż kartę, a zielone światło powinno się zapalić.

2.Robienie zdjęć i nagrywanie filmów:

 

 

Uwaga: Funkcja Przewrotki 3D jest automatycznie wyłączona, gdy kamera jest 
zamontowana. Wyłącz i ponownie uruchom model, jeżeli Przewrotka 3D działa 
z podłączona kamerą, a kamera nie chce nagrywać.

1)Włącz nadajnik i wychyl lewy drążek w górę i w dół w celu 
zsynchronizowania sygnału.
2)Aby zrobić zdjęcie, wystarczy wychylić przełącznik „C” 
do góry. Lampka na kamerze mignie na czerwono i ponownie 
zacznie świecić na zielono.
3)By nagrać film, wychyl przełącznik „C” do dołu. Zielone 
światełko zgaśnie, a czerwone zacznie migać. Aby zatrzymać 
nagranie, wystarczy ponownie wcisnąć przełącznik „C”. 
Czerwone światełko przestanie migać, a zapali się zielone.



NAPRAWA

Powód Rozwiązanie

Quadrocopter 
nie reaguje

1.Bateria śmigłowca jest rozładowana.
2.Bateria nadajnika jest rozładowana.
3.Sygnał nadajnika nie jest poprawnie 
dekodowany przez quadrocopter.

1.Naładuj śmigłowiec.
2.Naładuj lub wymień.
3.Ustaw antenę nadajnika i spróbuj 
ponownie.

Quadrocopter 
reaguje z 
opóźnieniem.

1.Niski poziom mocy baterii nadajnika.
2.Ktoś w pobliżu używa nadajnika 
o takiej samej częstotliwości.

1.Wymień baterię.
2.Wyjdź poza zasięg innego nadajnika.

CZĘŚCI ZAPASOWE

Wszystkie te części możesz kupić u lokalnego dystrybutora.

Pokrywa Śmigła Osony Podwozie

Osadzenie Klosze lamp Silnik A Silnik B

Płytki świateł Płytka odbiornika Bateria Kabel ładowania USB

Kamera Nadajnik

DIAGRAM



Długość : 31,5cm  Oznaczenie silnika:   7
Szerokość: 31,5cm Bateria: 3,7V 500 mAh Li-poli
Wysokość: 7,5cm

Specyfikacje i kolor zawartości pudełka mogą różnić się od tych widocznych na zdjęciach.

Dystrybucja: ZUH Kontext s.c. Izabela Zawistowska, Konrad Zawistowski. 
Ul. Hetmańska 10 / 15-727 Białystok

Gwarancja: Gwarancja ważna 12 miesięcy od daty zakupu. Nie obejmuje uszkodzeń 
mechanicznych, bądź zagubienia jakichkolwiek elementów. Wszelkie używanie w 
celu niezgodnym z załączoną instrukcją nie będzie podlegało pod warunki 
gwarancyjne.

Uwaga: Gra może zawierać małe elementy, chronić przed dziećmi poniżej 3 lat. 
Po zakończonej zabawie, pudełko z grą należy odłożyć w bezpiecznym miejscu,
w celu zminimalizowania ryzyka.

WYMIARY


