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20P
GYRO REMOTE CONTROL SERIES

4-CHANNEL HEIGHT HOLD HOVER TRANSMITTER DRONE

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

GŁÓWNE CECHY
● Specjalna 4-osiowa konstrukcja - szybka i zwinna. Nadaje się do 
latania w przestronnych pomieszczeniach.
● Wbudowany 6-osiowy żyroskop zapewnia dokładne utrzymanie 
pozycji.
● Modułowa konstrukcja ułatwia aktualizację i konserwację.
● Potrafi wykonywać akrobacje 360   stopni.
● Tryb headless dla łatwego przywołania drona.
● Poprawiona stabilność trzymania wysokości.
● Ulepszona funkcja automatycznego startu / lądowania.
Uwaga: Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niespójności 
drukowania i może nie informować użytkowników końcowych o wszelkich nowych 
potencjalnych aktualizacjach. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową 
syma.
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1. Proszę przechowywać małe akcesoria drona w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Ten dron jest bardzo silny. Podczas lotu po raz pierwszy unikaj gwałtownych ruchów 
przepustnicy. Podczas wznoszenia popchnij drążek przepustnicy powoli w górę, aby uniknąć 
niezamierzonych uszkodzeń lub obrażeń.
3. Po zakończeniu lotu wyłącz nadajnik przed wyłączeniem drona.
4. Nie przechowuj baterii w obszarach o wysokiej temperaturze lub w pobliżu źródeł ciepła.
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 
unikaj kolizji z ludźmi.
6. Dla dzieci zalecany jest nadzór dorosłego lub doświadczonego pilota RC.
7. Baterii jednorazowych nie należy ładować; Baterie należy wkładać z zachowaniem 
prawidłowej biegunowości; Różne typy baterii, nowe lub używane baterie nie powinny się 
mieszać.
8. Wyłącz drona / nadajnik i wyjmij baterie, gdy nie są używane.
9. Zaciski zasilania nie powinny być zwarte.
10. Gdy dron nie jest używany przez więcej niż 10 dni, podejmij środki, aby przedłużyć 
żywotność baterii drona, zmniejszając poziom baterii drona do 40% -50% jego pojemności 
(całkowicie naładuj baterię, a następnie lataj dronem przez połowę czas lotu).
11. Trzymaj się z dala od obracających się śmigieł (obracające się śmigła mogą spowodować 
obrażenia ciała lub szkody materialne).
12. Aby uniknąć zakłócania sygnałów kontroli ruchu lotniczego, unikaj latania dronem w 
odległości 5000 metrów od lotniska. Unikaj używania sprzętu RC w okresach określonych 
przez lokalne władze.
13. Używaj tylko dołączonej ładowarki.
14. Do czyszczenia produktu można użyć płynów. Przed czyszczeniem drona wyłącz sprzęt i 
odłącz ładowarkę od źródła zasilania. Regularnie wykonuj rutynowe kontrole ładowarki 
(sprawdź: port, obudowę i inne części). W przypadku wykrycia jakichkolwiek 
nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie ze sprzętu, aż zostanie on 
naprawiony.
15. Uwaga: Montaż drona pod nadzorem osoby dorosłej.
16. Nie patrz bezpośrednio w diody LED drona, ponieważ może to spowodować uszkodzenie 
oczu.
17. Otwórz śrubokrętem pokrywę baterii zabawki.
18. Opakowanie należy przechowywać, ponieważ zawiera ważne informacje.
19. Nie dotykaj obracającego się wirnika, unikaj luźnej odzieży lub włosów, które mogłyby
zostać złapane w wirnik, nie latać w pobliżu twarzy.
20. Porada: zachowaj instrukcję użytkowania.

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. Ładowarkę używaną z dronem należy regularnie sprawdzać, na przykład 
przewód, wtyczkę, obudowy i inne części. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
uszkodzeń, należy przestać jej używać, chyba że zostanie naprawiona lub 
wymieniona.

Przewodnik 
bezpieczeństwa

Naprawa i konserwacja
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Ładowanie baterii drona

Podłącz drona do kabla ładującego. Włóż 
kabel ładujący do portu USB komputera 
(Podczas ładowania lampka kontrolna 
poniżej portu ładowarki drona zaświeci się. 
Odłącz ładowarkę, gdy zgaśnie. Czas 
ładowania wynosi około 40 minut.).

B

B

A

A

1. Usuń śruby przed ponowną 
instalacją śmigieł.
2. Śmigła oznaczone etykietą A pasują 
do silników oznaczonych literą A, 
śmigła oznaczone literą B pasują do 
silników oznaczonych literą B. Za 
pomocą śrub dokręć śmigła. Patrz 
ilustracja.

• Dron
• Kabel ładowania USB
• Instrukcja obsługi
• Śmigła
• X4 Transmitter

Zawartość 
opakowania

Przedmioty zawarte:

Ponowna instalacja śmigieł

Czas ładowania wynosi około 40 minut. Czas lotu 
drona wynosi około 5 minut.

Ważne: informacje o ładowaniu baterii
- Nie przechowuj baterii w miejscach o wysokiej temperaturze, takich 
jak ogień lub źródła ciepła. W przeciwnym razie może to uszkodzić 
baterię, a nawet wywołać wybuch.
- Nie wkładaj baterii do wody. Przechowuj baterię w chłodnym i 
suchym otoczeniu.
- Unikaj demontażu baterii.
- Podczas ładowania baterii unikaj opuszczania miejsca ładowania.
- Baterie należy wyjąć z zabawki przed naładowaniem.
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20P
GYRO REMOTE CONTROL SERIES

4-CHANNEL HEIGHT HOLD HOVER TRANSMITTER DRONE

1 USER MANUAL
MAIN FEATURES
● Special 4-axis structure-fast and agile. Suitable for flying in
   spacious indoor areas.
● Built-in 6-axis gyroscope ensures accurate position hold.
● Modular design for easy upgrades and maintenance.
● Capable of doing 360 degrees stunts.
● Headless mode for easy recall of the drone.
● Improved height hold stability.
● Improved auto take-off/landing function.
Notice: The company will not be held responsibly for any printing inconsistencies 
and may or not inform end users regarding any new potential updates. For further 
information, please vistit the syma website.
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Lewy drążek.
Naciśnij drążek, 

aby przejść do 
trybu ścinania, 

wypuść drążek aby 
wyjść z trybu 

ścinania.

Włącznik / wyłącznik

Pokrywa baterii

4 x Batterie AA

Prawy drążek. Długie 
naciśnięcie spowoduje 
włączenie drona w tryb 
headless. Krótkie 
naciśnięcie spowoduje, 
że dron zmieni tryb 
prędkości.

3D Stunt

Automatyczny start i 
lądowanie

Instalacja baterii pilota: otwórz pokrywę baterii z tyłu nadajnika. 
Zainstaluj 4 sztuki baterii AA zgodnie ze wskazaniami biegunowości 
(Uwaga: baterie nie są dołączone).

- Baterie powinny być ładowane wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z drona.
- Uwaga: Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na niewłaściwe. Baterie 
należy zutylizować zgodnie z instrukcjami.

Zrozumienie działania pilota

Funkcje pilota:

Instalowanie baterii nadajnika:

1. Podczas instalacji baterii należy upewnić się, że polaryzacja baterii 
jest zgodna z polaryzacją skrzynki na baterie. Żadna bateria nie może 
być instalowana z przeciwną biegunowością.
2. Nie używaj razem nowych i starych baterii.
3. Proszę nie używać jednocześnie różnych rodzajów baterii.
4. Nie używaj akumulatorów.
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Przygotowanie do lotu

Krok 2: Aby włączyć drona, naciśnij
przycisk włączania / wyłączania drona
przez 1-2 sekundy.

1. Przygotowanie

Krok 1: Włącz pilota.

Krok 3: Przesuń lewy drążek (przepustnicę) do 
końca w górę. Po całkowitym opuszczeniu 
drążka kontrolki zaświecą się na stałe (świecą)
wskazując, że dron jest gotowy do lotu.

2. Uzbrajanie silników

Metoda 1: Przesuń lewy drążek (przepustnicę) 
do końca w górę, pozwól aby wrócił na środek - 
silniki zaczną się kręcić.

Metoda 2: Naciśnij oba drążki jednocześnie
czas (lewy drążek w prawy dolny róg i prawy 
drążek w lewy dolny róg) i przytrzymaj przez 
1 sekundę -  silniki zaczną wirować.
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1. Jeśli dron wyleci poza zakres kontroli, lampki kontrolne drona 
zaczną powoli migać, a dron powoli opadnie.
2. Jeśli pilot wyłączy się lub jego bateria rozładuje się, dron będzie 
powoli opadał. Ponownie włącz pilota, ponownie sparuj urządzenie i 
kontynuuj lot.

Metoda 3: Umieść drona na płaskiej powierzchni. 
Po naciśnięciu przycisku B dron wystartuje i 
zawiśnie na zadanej wysokości.

Metoda 1: Naciśnij lewy drążek (przepustnicę) do 
końca w dół i przytrzymaj przez 2-3 sekundy - 
silniki zatrzymają się.

Metoda 2: Naciśnij oba drążki jednocześnie
czas (lewy drążek w prawy dolny róg i prawy 
drążek w lewy dolny róg) i przytrzymaj
przez 1 sekundę -  silniki zatrzymają się.

Metoda 3: Gdy dron znajdzie się w 
stabilnej pozycji unoszenia, naciśnij 
przycisk B, a dron powoli wyląduje. 
Silniki zostaną automatycznie 
rozbrojone.

3. Rozbrajanie silników

-5-
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Ścinanie

Jeśli dron szybko unosi się do przodu lub do 
tyłu podczas zawisu, dostosuj ścinanie do 
przodu / do tyłu. Naciśnij lewy drążek i 
przytrzymaj go, a następnie przesuń prawy 
drążek do przodu / do tyłu, aż dron zacznie się 
unosić w normalny sposób.

Sterowanie ścinaniem do przodu / do tyłu

Latanie dronem

Operacje

Kiedy lewy drążek 
(przepustnica) zostanie 
przesunięty w górę / w dół, 
dron wzniesie się / opadnie.

Kiedy prawy drążek zostanie 
przesunięty w górę / w dół, dron 
poleci do przodu / do tyłu.

Wznoszenie / opadanie Do przodu do tyłu

Gdy lewy drążek (przepustnica) 
zostanie przesunięty w lewo / 
prawo, dron będzie obracał się w 
lewo / prawo.

Gdy prawy drążek zostanie 
przesunięty w lewo / prawo, dron 
poleci w lewo / w prawo.

Obrót w lewo / w prawo Lewo / prawo
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Przednie lampki kontrolne (czerwone)

Tylne lampki kontrolne (zielone)

Jeśli dron szybko unosi się w lewo / prawo 
podczas zawisu, wyreguluj lewe / prawe 
ścinanie. Naciśnij lewy drążek i przytrzymaj 
go, a następnie przesuń prawy drążek w 
lewo / prawo, aż dron zacznie się unosić w 
normalny sposób.

Sterowanie ścicinaniem w lewo / w prawo

Cechy produktu

1. Zabezpieczenie przed niskim napięciem:
Gdy bateria drona jest rozładowana, lampki 
kontrolne drona zaczną migać. Po tym ostrzeżeniu 
umieść drona w wybranej lokalizacji i wyląduj. Po 
aktywowaniu zabezpieczenia baterii przed niskim 
napięciem, dron zacznie tracić wysokość i 
stopniowo wyląduje.

2. Ochrona przed upadkiem:
Gdy dron znajduje się w powietrzu, a śmigła zderzą 
się z przedmiotami lub zostaną zablokowane, 
aktywowane zostanie zabezpieczenie przed 
upadkiem drona.

3. Kalibracja równowagi:
Umieść drona na płaskiej powierzchni, a następnie 
popchnij oba drążki w najniższe prawe rogi i 
przytrzymaj je tam przez 2 do 3 sekund. Zapali się 
lampka kontrolna drona
i zacznie szybko migać. Poczekaj, aż kontrolki drona 
przestaną migać i ponownie zaświecą się (świecą), 
wskazując pomyślną kalibrację równowagi.

4. Tryb niskiej / wysokiej prędkości:
Tryb niskiej prędkości jest trybem domyślnym. Aby 
zmienić tryb prędkości, delikatnie naciśnij raz prawy 
drążek, nadajnik wyemituje
dwa sygnały dźwiękowe wskazujące tryb wysokiej 
prędkości. Delikatnie naciśnij prawy drążek 
ponownie, a nadajnik wyemituje jeden sygnał 
dźwiękowy- tryb niskiej prędkości.

-7-
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Front

Back

Left Right

5. 3D Stunts:
Po opanowaniu podstawowych 
umiejętności operacyjnych możesz zacząć 
wykonywać akrobacje 3D. Zalecana 
bezpieczna wysokość - nie niższa niż 2 
metry nad ziemią. Naciśnij przycisk 3D 
stunt (prawy górny przycisk na pilocie) i 
jednocześnie wciśnij drążek kierunkowy 
całkowicie do przodu / do tyłu / w lewo / w 
prawo. Dron wykona ewolucje 3D w przód / 
w tył / w lewo / w prawo.

Uwaga: W pełni naładowana bateria drona zapewni najlepsze 
akrobacje 3D.

6. Zawiśnięcie w powietrzu:
Użyj lewego drążka (przepustnicy), aby 
osiągnąć żądaną wysokość, a następnie 
pozwól, aby lewy drążek powrócił do 
domyślnej pozycji środkowej.

7. Tryb Headless:
①Ustawienie kierunku do przodu:

● Włącz pilota.

●Włącz drona, naciśnij przycisk 
włączania / wyłączania i upewnij się, że 
dron jest włączony

●Aby ustawić tryb headless do przodu, 
upewnij się, że przód drona wskazuje 
pożądany kierunek do przodu.
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●Przesuń lewy drążek (przepustnicę) 
całkowicie w górę, a następnie 
całkowicie w dół. Nadajnik 
wyemituje jeden długi sygnał 
dźwiękowy wskazujący udane 
parowanie i określony kierunek do 
przodu.

②Kalibracja:
W trybie headless kierunek do przodu 
może zacząć się różnić ze względu 
na liczne awarie. Ponownie ustaw 
kierunek do przodu i po wciśnięciu 
obu drążków jednocześnie w 
najniższe lewe rogi. Kontrolki dronów 
zaczną migać, a po 3 sekundach 
zaświecą się na stałe (świecą), 
wskazując pomyślną kalibrację.

③ Aktywacja / dezaktywacja trybu headless:

●Po udanym parowaniu obserwuj lampki 
kontrolne drona i poczekaj, świecić stale 
(świecą). Naciśnij prawy drążek i 
przytrzymaj go przez 2 sekundy, nadajnik 
wyemituje 3 sygnały dźwiękowe 
wskazujące, że tryb headless jest 
włączony. Naciśnij prawy drążek 
ponownie i przytrzymaj go przez 2 
sekundy. Po tym, jak nadajnik wyemituje 
jeden długi sygnał dźwiękowy - tryb 
headless będzie wyłączony.

●Podczas lotu w trybie headless nie ma 
znaczenia, w którą stronę skierowany 
jest przód drona. Będzie latał do przodu / 
do tyłu / w prawo / w lewo w stosunku do 
pozycji pilota.
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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.

„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.”

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

Kopia pełnej deklaracji zgodności jest dołączona.
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Body (Czarne) Śmigła zgodne z ruchem 
wskazówek zegara / 
przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara

Osłonki Silniki zgodne z 
ruchem wskazówek 

zegara

Silniki przeciwnie do 
ruchu wskazówek 

zegara

Osłona 
obiektywu 

(żółta)

Osłona 
obiektywu 
(zielona)

Przednia / 
tylna osłona 

diod LED

Przycisk 
zasilania 
(zielony)

Main Body Mount 
(zielony)

Odbiornik

Przycisk 
zasilania 

(żółty)

Górny przedział 
nadwozia 
(czarny)

Mocowanie 
głównego korpusu 

(żółty)

BateriaKabel ładujący 
USB

Pilot

Akcesoria / części (opcjonalnie)
Proszę przejrzeć poniższe części. Dla Twojej wygody udostępnliśmy każdą 
część i akcesorium. Części i akcesoria można kupić za pośrednictwem 
lokalnych dystrybutorów. Proszę podać pożądane kolory w momencie zakupu.
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09

10 11

12 12

1212

0403

04 03

05 06

1413

16

15

Główne części i komponenty produktu

01

02

03

Numer
seryjny

Nazwa komponentu/
części Ilość

Górne Body

Dolne Body

Śmigła w prawo

Główne mocowanie korpusu

Śmigła w lewo

Przycisk zasilania

1

1

2

04

05

06

Silniki w lewo

Odbiornik

Bateria

Osłona

Osłona obiektywu2

2

1

4

09

07

08

13

14

1

4

1

1

Osłona tylnych 
lampek LED15 1

16 1

1

2

10

11

12Przegroda

Mocowanie kamery

1

Silniki w prawo
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Numer
seryjny

Nazwa komponentu/
części Ilość Numer

seryjny
Nazwa komponentu/

części Ilość

Osłona przednich 
lampek LED



10.5cm 10.5cm

2.5cm

10.5cm

        Szerokość drona: 10.5cm   Długość drona: 10.5cm 
Wysokość drona: 2.5cm          Rozmiar silnika:     6

Bateria : Bateria litowa 3.7V 180mAh

Główna specyfikacja

Rozwiązywanie 
problemów

Sterowanie w 
locie

jest utrudnione

1. Niski poziom naładowania 
baterii pilota.
2. Istnieje inny pilot o tej samej 
częstotliwości powodujący 
zakłócenia.

1. Wymień baterię w pilocie.
2. Zmień lokalizację lotu.

Powód Rozwiązanie

Dron nie 
odpowiada

1. Dron uruchomił ochronę
akumulatora przed niskim napięciem.
2. Bateria nadajnika jest rozładowana,
lampka kontrolna nadajnika miga.

1. Naładuj akumulator drona.
2. Wymień baterię nadajnika.

Dron jest
niestabilny, kiedy

unosić się lub
szybko leci w 

jednym kierunku.

Konieczna jest kalibracja 
równowagi.

Przeprowadź kalibrację 
równowagi. Proszę odnieść 
się do strony nr 7.

W trybie headless 
kierunek do 
przodu różni się.

Liczne kraksy.
Ponownie ustawić 
kierunek do przodu. 
Proszę odnieść się do 
strony nr 8.
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Reason Solution

Dron nie trzyma 
zadanej wysokości

1. Wymagana jest kalibracja 
równowagi.
2. Latanie dronem przy 
niesprzyjającej pogodzie.
3. Ciężkie zderzenie wpływa na 
obliczenia żyroskopu.

1. Przeprowadź kalibrację 
równowagi. Proszę odnieść 
się do strony nr 7.
2. Unikaj latania dronem w 
trudnych warunkach 
pogodowych (silny wiatr, 
deszcz, śnieg, mgła, grzmoty 
itp.).
3. Wykonaj kalibrację 
równowagi. Proszę odnieść 
się do strony nr 7.
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Producent:
Guangdong Syma Model Aircraft Industrial Co., Ltd.

Adres: No 2 West Xingye Road, intersection of North Xingye Road,
Laimei Industrial Park, Chenghai District, Shantou City, Guangdong

Province, China. Postal Code: 515800

Dział sprzedaży: +86 0754 86980668 Serwis pogwarancyjny: +86 0754 
86395095 Fax: +86 0754 86395098

Stronia internetowa: www.symatoys.net
Email: syma@symatoys.com

Firma ma prawo do ostatecznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi.




