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Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
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1. Przy zabawie dzieci zalecany jest nadzór dorosłych lub doświadczonych 
pilotów RC.
2. Baterii jednorazowych nie należy ładować; Baterie należy wkładać z 
zachowaniem prawidłowej biegunowości; Różne typy baterii, nowe lub używane 
baterie nie powinny być mieszane.
3. Wyłącz drona / nadajnik i wyjmij baterie, gdy nie są używane.
4. Zaciski zasilania nie ulegają zwarciu.
5. Trzymaj się z dala od obracających się ostrzy (obracające się ostrza mogą 
spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia).
6. Uwaga! Proszę zmontować samolot pod nadzorem dorosłych.
7. Nie patrz bezpośrednio w diody LED drona, ponieważ może to spowodować 
uszkodzenie oczu.
8. Opakowanie należy przechowywać, ponieważ zawiera ważne informacje.
9. Akumulatory jednorazowe nie mogą być ładowane.
10. Akumulatory należy wyjąć z zabawki przed naładowaniem.
11. Akumulatory można ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
12. Nie należy mieszać różnych rodzajów baterii ani nowych i zużytych baterii.
13. Baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej biegunowości.
14. Wyczerpane baterie należy usunąć z drona.
15. Zaciski zasilania nie mogą być zwarte.

Dziękujemy za zakup produktu marki SYMA. Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie drona, 
przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać tę instrukcję i przechowywać ją w 
bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Przewodnik bezpieczeństwa

Naprawa i konserwacja
1. Do czyszczenia produktu używaj czystej i miękkiej szmatki.
2. Trzymaj produkt z dala od źródeł ciepła.
3. Unikaj kontaktu wody z tym produktem. Wilgoć może spowodować 
uszkodzenie części elektronicznych samolotu.
4. Transformatory używane w dronie takie jak przewód, wtyczka, obudowa i 
inne części powinny być regularnie sprawdzane. W przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek uszkodzeń, należy przestać go używać, chyba że zostanie 
naprawiony lub wymieniony.



Informacje oprodukcie 

Dane techniczne

Rozstaw osi
Wysokość
Zasięg lotu
Wysokość lotu
Czas lotu 
Warunki pogodowe 
Transmisja wideo 
Częstotliwość
Silnik
Czas pracy baterii

249 g
215 mm
60 mm
250 m
70 m
17-18 min
0°C to 40°C
5.8 GHz
1815 – 2400 KV 
7.6 V 1800 mAh 25 C 
4.5 godziny

·  Dron
    Waga

Zasięg
Warunki pogodowe 
Bateria

2.4 GHz
250 m
0°C to 40°C
paluszki AA 

· Pilot 
Częstotliwość pracy

Pilot
Kabel ładowania USB
Śmigła w prawo/w lewo
Ochraniacze śmigieł
Uchwyt telefonu na pilocie

1
1
1
4 
4
1

· Zawartość opakowania
   Dron
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iOS Android(Google play) Android

Instalowanie aplikacji SYMA AIR
Zeskanuj kod QR za pomocą urządzenia mobilnego lub pobierz aplikację ze sklepu z aplikacjami.

* Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj urządzenia z systemem iOS 8.0 / Android 5.0 lub nowszym.

Pobierz aplikację SYMA AIR i obejrzyj samouczek wideo
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Pilot

①

①

①  Włącznik zasilania
②  Lewy joystick
③  Uchwyt na telefon
④  Prawy joystick
⑤  Przycisk nagrywania

⑥  Dolny przycisk aparatu
⑦  Przycisk aparatu
⑧  Przycisk przedniego aparatu
⑨  Wróć do pozycji do startu
⑩  Start/lądowanie za jednym dotknięciem

①  Osłona śmigła
②  Silnik bezszczotkowy
③  Łopaty śmigła
④  Przedni aparat
⑤  Włącznik zasilania

⑥  Bateria
⑦  Przedni wskaźnik LED
⑧  Tylni wskaźnik LED
⑨  Dolny aparat

②

②

③

④

⑥

⑨

⑤
⑦

⑧

③

④

⑤

⑩

⑥ ⑨

⑧

⑦

Aircraft components



Montaż produktu

Instalowanie osłon śmigła

Wkładanie karty pamięci (wyposażenie opcjonalne)

* Przymocuj śmigła, jak pokazano na powyższych schematach. Upewnij się, 
że są zamocowane we właściwej orientacji.

*  Upewnij się, że śmigła zgodne z ruchem wskazówek zegara i przeciwne 
do ruchu wskazówek zegara są przymocowane poprawne do ramion. Dron 
nie będzie latał poprawnie, jeśli śmigła zostaną zamocowane w złej pozycji.

*  Śmigła wykonane są z delikatnego materiału. Zachowaj ostrożność 
podczas mocowanie ich do drona.

*  Używaj tylko śmigieł dostarczonych przez producenta.
* Śmigła są częściami ulegającymi zużyciu. W razie potrzeby kup zamienniki 

od producenta.
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1 1

2 2

Instalowanie śmigieł
Śmigła zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Śmigła w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara



USB charging cable 5 V, 1-2 A adapterBattery

USB

* 

1

1

2

2 3
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Wolno migający zielony wskaźnik:
Ładowanie w toku
Stały zielony wskaźnik:
Akumulator jest w pełni naładowany
Szybko migający zielony wskaźnik:
Bateria jest uszkodzona

Naładuj drona za pomocą kabla USB dołączonego do produktu.
Włóż baterię

Wyjmij baterię

Naładuj akumulator

Ładowanie akumulatora drona

* Upewnij się, że uchwyt baterii zatrzaśnie się na miejscu.

* Nie zwierać ani nie kompresować akumulatora, ponieważ może to spowodować
wybuch.
* Nie demontuj baterii ani nie przechowuj jej w gorącym otoczeniu.
* Jeśli nie planujesz korzystać z drona przez co najmniej 10 dni, rozładuj
bateria do 40% -50%. Pomaga to przedłużyć żywotność baterii.
* Podczas ładowania baterii zawsze zapewnij nadzór osoby dorosłej i zachowaj
akumulator z dala od łatwopalnych materiałów.
* Akumulatory należy wyjąć z zabawki przed naładowaniem.
* Akumulatory należy ładować wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
* Wyczerpane baterie należy usunąć z drona.
* Uwaga! Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na niewłaściwą
takie, proszę używaj baterii zgodnie z instrukcją.
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Battery cover 4x AA batteries

* 

!

1

1

2

2

2

3

3

4

3

1

When installing the batteries, ensure that you match the + and – ends 

During the battery installation, it must be ensured that the polarities 

.

Do not use rechargeable batteries.

Włącznik pilota
kontrolka miga
szybko - powoli

Parowanie pilota z dronem

Wkładanie baterii do pilota

Mocowanie uchwytu telefonu

Przygotowanie do lotu i włączanie/wyłączanie samolotu

 Podczas instalowania baterii upewnij się, że końce + i - baterii są zgodne ze znakami + i - na kontrolerze.

skrzynki akumulatorowej. Żadna bateria nie może być instalowana z przeciwną biegunowością.

 Nie używaj baterii akumulatorów.*

Wskaźnik pilota 
szybko miga

Kontrolka przestaje migać 
po zakończeniu parowania

Po przełączeniu na pilot zdalnego sterowania wskaźnik będzie szybko
migał przez około 20 sekund, wskazując, że pilot czeka na sygnał. 
Wskaźnik zacznie wówczas powoli migać, wskazując, że tryb 
parowania został wyłączony.
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* Zablokowanie drona na satelicie powinno zająć około minuty. Jeśli 
dron nie znajdzie satelity, ponownie skalibruj kompas.
* Przed startem umieść dron na otwartej przestrzeni z dala od 
przeszkód i upewnij się, że tryb GPS jest włączony.
* Gdy tylny zielony wskaźnik miga szybko, oznacza to, że sygnał GPS 
jest słaby. W takim przypadku wyląduj ręcznie samolotem i ponownie 
uruchom wyszukiwanie satelitów.

Włączanie drona

Naciśnij lewy i prawy joystickPrzesuń lewy 
joystick w górę lub

1

1

2

3
Kalibracja kompasu

Naciśnij przycisk powrotu
do strony głównej i przesuń 
lewy joystick do prawego 
dolnego rogu

Trzymaj drona poziomo i obracaj 
o 360 stopni. Wskaźnik miga 
powoli -> szybko

Trzymaj samolot pionowo 
i obracaj o 360 stopni. 

Wskaźnik miga szybko -> stale

* Nie kalibruj kompasu w pobliżu silnych pól elektromagnetycznych lub dużych kawałków metalu,
np. Magnetyt, parkingi lub budynki ze stalowymi wzmocnieniami podziemnymi. 

* Podczas trzymania samolotu w pozycji poziomej kąt nachylenia nie może przekraczać 
30 stopni.

Poszukiwanie satelitów
Tylny wskaźnik zmieni kolor z pomarańczowego na zielony, gdy dron zostanie zablokowany na satelicie
i zarejestruje miejsce startu. Samolot jest teraz gotowy do lotu.
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Wyłączanie drona
Metoda pierwsza Metoda druga Metoda trzecia

* Dron wyłączy się automatycznie, jeśli jego kąt nachylenia 
przekroczy 70 stopni.

Korzystanie z pilota

Podnoszenie

Opuszczanie

Do przodu

Cofanie

Obróć w lewo

Przechyl 
w 
lewo

Przechyl w 
prawo 

Obróć w prawo

Przód

Tył

Przód

Tył

Naciśnij lewy joystick
w dół na 2-3 sekundy.

Naciśnij lewy i prawy 
joystick w dół w 

kształcie litery V i 
przytrzymaj 2 sekundy.

Naciśnij przycisk 
startu/lądowania, aby 

drona wylądował 
automatycznie i się 

wyłączył.
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Tryby lotu

Optyczny stabilizator pozycji
Przedni wskaźnik świeci stale na czerwony, tylny 
wskaźnik świeci stale na żółto.

Tryb GPS
Przedni wskaźnik świeci stale na czerwono, tylny 
wskaźnik stale na zielono.

Tryb headless
Wskaźnik na dronie będzie migał co 4 sekundy.

*  Jeśli tylny wskaźnik zacznie szybko migać, oznacza to, że sygnał optyczny jest 
słaby i dron nie może określić swojej pozycji.
*  Wydajność może ulec pogorszeniu w ciemnym otoczeniu, obszarach o 
powierzchniach odbijających światło (np. Woda) lub na wysokościach większych 
niż 10 m.
*  Optyczny stabilizator pozycji obsługuje tylko wysokości mniejsze niż 15m.

* Gdy poziom naładowania akumulatora jest normalny, dron może latać 
na odległość 250 m na maksymalnej wysokości 70 m.
* Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, dron może latać na 
odległość 20 m na maksymalnej wysokości 20 m.
* Jeśli tylny wskaźnik zacznie szybko migać, oznacza to, że sygnał 
GPS jest słaby i dron nie może określić swojej pozycji.
* Trybu GPS nie można używać w pomieszczeniach.

1. Konfigurowanie kierunku do przodu
Przy pierwszym włączeniu drona kierunek, w którym skierowana jest 
przednia strona drona, zostanie ustawiony jako kierunek do przodu.
2. Włączanie trybu headless
① Po sparowaniu pilota z dronem przytrzymaj prawy 
joystick przez około 3 sekundy. Pilot wyemituje 8 sygnałów 
dźwiękowych, wskazując, że włączony jest tryb headless. 
Aby wyłączyć tryb headless, ponownie przytrzymaj prawy 
joystick przez około 3 sekundy.
② W trybie headless nie musisz określać położenia 
samolotu. Możesz przesuwać joysticki na pilocie zdalnego 
sterowania, aby samolot poruszał się w odpowiednim 
kierunku.



1. Zrób zdjęcie: Ustaw dłoń w 
odległości około 1,5 m od przedniej 
soczewki i przytrzymaj gest dłoni 
przez 3 sekundy.
2. Nagraj wideo: Ustaw dłoń w 
odległości około 1,5 m od przedniej 
soczewki i przytrzymaj gest ręki przez 
3 sekundy.

Zrób zdjęcie

Nagraj film

Przełącz na górną 
kamerę

Przełącz na dolną 
kamerę

Robienie zdjęć lub 
nagrywanie wideo gestami 

dłoni

Przycisk zdjęcia Przycisk nagrywania

Robienie zdjęć lub nagrywanie 
wideo za pomocą pilota
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Start/lądowanie za jednym dotknięciem

Kalibracja poziomu

Tryb wysokiej/niskiej prędkości

* Dronu nie można skalibrować, jeśli kąt nachylenia jest większy niż 10 stopni.

Ustaw dron na płaskiej powierzchni 
i przesuń lewy i prawy joystick do 
prawego dolnego rogu na około 3 
sekundy. Wskaźnik zacznie szybko 
migać, a następnie pozostanie 
stały, wskazując, że proces 
kalibracji został zakończony.

Naciśnij przycisk startu/lądowania, 
aby samolot wystartował 
automatycznie i zawisł na 
wysokości 1,5 m.

1. Zrób zdjęcie: naciśnij przycisk 
zdjęcia. Wskaźnik na dronie zacznie 
migać, wskazując, że zostało 
zrobione zdjęcie.
2. Nagraj wideo: Naciśnij przycisk 
nagrywania. Wskaźnik na dronie 
mignie dwa razy, wskazując, że trwa 
nagrywanie. Naciśnij ponownie 
przycisk nagrywania, aby zakończyć 
nagrywanie. Wskaźnik na dronie 
włączy się, wskazując, że 
nagrywanie zostało zakończone.

Naciśnij krótko prawy joystick, aby 
przełączyć między trybem wysokiej i niskiej 
prędkości.

1. Tryb niskiej prędkości jest domyślnie 
włączony, gdy dron jest włączony.
2. Gdy pilot wyda dwa sygnały dźwiękowe

tryb wysokiej prędkości jest 
włączony i raz, gdy tryb niskiej 
prędkości jest włączony.



W trybie GPS (gdy wskaźnik jest stały) 
przytrzymaj przycisk powrotu do pozycji 
wyjściowej, aby automatycznie 
przywrócić dron do pozycji startowej. 
Podczas lotu powrotnego można użyć 
joysticka, aby samolot wzniósł się, zszedł 
i przesuwał w lewo / prawo, aby unikać 
przeszkód. Aby zakończyć lot powrotny, 
przytrzymaj przycisk powrotu do domu.

Jeśli sygnał zdalnego sterowania 
zostanie utracony na dłużej niż 6 
sekund, dron automatycznie powróci 
do pozycji startowej. Jeśli sygnał 
zostanie przywrócony podczas lotu 
powrotnego, możesz przytrzymać 
przycisk powrotu do domu, aby 
zakończyć lot powrotny.
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Brak sygnału

Automatyczny powrót
 z powodu utraty 
sygnału

* Jeśli samolot leci na wysokości mniejszej niż 20 m, automatycznie powróci na 
wysokość 20 m przed powrotem do domu.
* Jeśli samolot leci na wysokości większej niż 20 m, powróci do domu na tej samej 
wysokości.

* Dron nie może automatycznie omijać przeszkód podczas lotu powrotnego.
* Funkcja automatycznego powrotu do domu nie jest dostępna, gdy sygnał GPS 
jest słaby (migający wskaźnik        ).
* Jeśli dron nie otrzyma sygnału GPS i utraci kontakt z pilotem na dłużej niż 6 
sekund, nie będzie mógł wrócić do domu i wylądować automatycznie.

Funkcja powrotu do domu

* Gestów nagrywania zdjęć i filmów nie można używać, gdy dolny aparat 
jest włączony.
* Aparat może przypadkowo zrobić zdjęcie lub rozpocząć nagrywanie 
wideo, jeśli w pobliżu znajdują się przedmioty przypominające gesty.
* Jeśli w samolocie nie ma karty pamięci, zdjęcia i nagrania wideo zostaną 
zapisane w telefonie.
* Jeśli w samolocie znajduje się karta pamięci, zdjęcia i nagrania wideo 
zostaną zapisane na karcie pamięci i w telefonie.
* Dron obsługuje karty pamięci o pojemności do 64 GB.



Funkcje inteligentnej aplikacji
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Gdy poziom naładowania akumulatora 
samolotu jest niski, dron automatycznie 
powróci do pozycji startowej. Podczas 
lotu powrotnego można użyć joysticka, 
aby samolot wzniósł się, zszedł i 
przesuwał w lewo/prawo, aby unikać 
przeszkód.

* Jeżeli dron znajduje się dalej niż 20 m od miejsca lądowania, lot powrotny nie 
może zostać zakończony.
* Jeśli dron znajduje się mniej niż 20 m od miejsca lądowania, lot powrotny 
można przerwać.

* Przed użyciem funkcji aplikacji inteligentnej obejrzyj samouczek wideo w 
aplikacji SYMA AIR lub na stronie internetowej SYMA.
* Upewnij się, że wstępnie skonfigurowałeś wysokość i odległość lotu w 
aplikacji SYMA AIR.

Automatyczny powrót z 
powodu niskiego poziomu 

naładowania baterii

Niski poziom 
baterii

Pozycja lądowania: początkowa pozycja odblokowania / startu.

MV

Plan lotu Lot z waypointemŚledzenie Jeden klucz 

Silnik Podwójna Funkcje MV

4K 5G WIFI

Kamera

Optyczny
stabilizator

za pomocą GPS
do ponownego

 uruchomienia

pozycji

bezszczotkowy

Kontrola dłoni

Lot kołowy

częstotliwość
Wykrywanie postaci
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Rozwiązywanie problemów

Zrozumienie wskaźników LED samolotu

Problem Cause Cause Solution

No. Indicator status Meaning

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Przedni wskaźnik = stały czerwony, tylny 
wskaźnik = stały żółty

Przedni wskaźnik = stały czerwony, tylny 
wskaźnik = stały zielony

Przednie i tylne wskaźniki migają co 4 
sekundy

Przednie i tylne wskaźniki migają dwa razy 
co 1,5 sekundy

Przednie i tylne wskaźniki migają dwa razy 
na sekundę

Przednie i tylne wskaźniki migają co 
sekundę

Przedni wskaźnik = stały, tylny 
wskaźnik = powoli miga

Przedni wskaźnik = stały, tylny 
wskaźnik = szybko miga

Przednie i tylne wskaźniki migają szybko Parowanie lub kalibracja poziomu w toku

Trwa nagrywanie

Sygnał utracony

Niski poziom baterii

Słaby odbiór GPS

Błąd GPS

Tryb Headless

Tryb GPS

Optyczny stabilizator pozycji

1. Włączono zabezpieczenie podnapięciowe.
2. Poziom naładowania baterii w pilocie jest 
niski, a wskaźnik zasilania miga.

1. Naładuj akumulator samolotu.
2. Wymień baterie w pilocie 
zdalnego sterowania.

Dron 
nie odpowiada

1. Baterie pilota są prawie rozładowane.
2. Występują zakłócenia z pilota na tej samej 
częstotliwości.

1. Wymień baterie.
2. Przejdź do innego obszaru, 
w którym nie ma zakłóceń.

Działanie drona 
jest przerywane 

Dron nie jest skalibrowany poziomo do 
ziemi.

Skalibruj drona.Dron dryfuje
na bok, podczas 
unoszenia się.

Dron uczestniczył w kolizji. Ponownie skonfiguruj 
kierunek do przodu.

Dron nie porusza się 
do przodu w trybie
headless

1. Dron nie jest skalibrowany poziomo do 
ziemi.
2. Ciśnienie powietrza jest niestabilne z 
powodu złych warunków pogodowych.
3. Gwałtowne zderzenie spowodowało 
uszkodzenie danych żyroskopu.

1. Skalibruj drona.
2. Unikaj latania przy złej 
pogodzie.

Dron nie unosi się
poprawnie/dron 
porusza się w górę
i w dół.
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Akcesoria (dostępne osobno)

Korpus drona Osłona śmigła Łopaty śmigła

Pokrywa ochronna  Osłony świateł Nóżki

Silnik Moduł GPS Regulator prędkości

Płyta odbiorcza

Światła

Pilot

遥控器

Kabel do ładowania Uchwyt na telefon

Bateria

Poniższa sekcja zawiera listę opcjonalnych akcesoriów, które można kupić. 
Akcesoria można kupić u lokalnego sprzedawcy. Podczas dokonywania zakupu 
podaj preferowany kolor.

Płyta odbiorcza aparatu



Producent:
Guangdong SYMA Model Aircraft Industrial Co., Ltd.
Address: 2 West Xingye Rd, Laimei Industrial Area, 

Chenghai, Shantou, China
Postal Code: 515800

Dział sprzedaży：+ 86 0754 86980668
Serwis pogwarancyjny: +86 0754 86395095 

Fax: +86 0754 86395098
Strona internetowa: www.symatoys.com

Email: syma@symatoys.com

Firma ma prawo do ostatecznej interpretacji niniejszej 
instrukcji obsługi. 




