
3 CHANNELS GYRO REMOTE CONTROL SERIES

ALLOY 2.4GHZ HEIGHT HOLD HELICOPTER

Obsługa pilota

Lewy drążek (przepustnica)
① W górę / w dół

Procedura parowania:
włącz nadajnik, przesuń 

lewy drążek (przepustnica) 
całkowicie w górę a 

następnie całkowicie w dół  
(lampki kontrolne przestaną 

migać i będą świecić 
światłem ciągłym). 

.

Automatyczny start / 
automatyczne 

lądowanie (pojedyncze 
naciśnięcie

i pojedynczy dźwięk). 
Do zatrzymania 

awaryjnego
naciśnij i przytrzymaj 

przez 3 sekundy.

Ścinanie w prawo

Przycisk trybów prędkości 
(pojedyncze naciśnięcie - 
wyemitowany zostanie 
podwójny sygnał dźwiękowy 
wskazujący tryb 
zaawansowany; naciśnij 
ponownie przycisk, a 
pojedynczy sygnał dźwiękowy 
zostanie wyemitowany 
wskazując tryb początkujący).

Prawy drążek
①Obrót do przodu / do 
tyłu / lewo-prawo.

Ściananie w lewo

Zdecydowanie zaleca się uważne przeczytanie instrukcji przed 
lotem. Nieodpowiednie operacje mogą prowadzić do 
jednostkowych awarii lub obrażeń (pilota lub osób trzecich).
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Włącznik/ wyłącznik



1. Wykręć śruby przed ponownym 
zainstalowaniem śmigieł.
2. Śmigła oznaczone etykietą A pasują do 
silników oznaczonych literą A, śmigła 
oznaczone literą B pasują do silników 
oznaczonych literą B. Za pomocą 
śrubokręta dokręć śmigłą. Patrz ilustracja.

Ładowanie śmigłowca

Ponowna instalacja śmigieł

Instalowanie baterii pilota

Czas ładowania wynosi około 60 minut; czas lotu wynosi około 5 minut.

Instrukcja ładowania: wyłącz śmigłowiec (wyłącznik znajduje się w górnej części 
śmigłowca); włóż kabel ładujący do portu USB w komputerze (zaświeci się kontrolka 
kabla ładującego); podłącz kabel ładujący do helikoptera (lampka kabla ładującego 
zgaśnie); czas ładowania wynosi około 60 minut; odłącz kabel ładowarki, gdy 
zaświeci się lampka.

Instalowanie i ładowanie akumulatora

Pokrywa Baterii

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

Upewnij się, że urządzenie jest 
WYŁĄCZONE przed ładowaniem.

Ważne: informacje o ładowaniu baterii
- Akumulatory należy wyjąć z zabawki przed naładowaniem.
- Akumulatory powinny być ładowane wyłącznie pod nadzorem dorosłych.
- Wyczerpane baterie należy usunąć z helikoptera.
- Uwaga: Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na niewłaściwe. Baterie 
należy zutylizować zgodnie z instrukcjami.
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4 x Baterie AA

1. Podczas instalacji baterii należy upewnić się, że polaryzacja baterii jest 
zgodna z polaryzacją skrzynki. 

2. Żadna bateria nie powinna być instalowana z przeciwną biegunowością.
3. Nie używaj razem nowych i starych baterii.
4. Proszę nie używać jednocześnie różnych rodzajów baterii.
5. Nie używaj akumulatorów.



Obrót w lewo / w prawo
Kiedy prawy drążek zostanie przesunięty w lewo / prawo, helikopter będzie się obracał w lewo / w 
prawo.

Aby wystartować helikopter

Utrzymanie wysokości

Góra/dół
Kiedy lewy drążek (drążek przepustnicy) zostanie popchnięty w górę / w dół, helikopter 
wzniesie się / opadnie.

1. Włącz pilota.
2. Aby włączyć śmigłowiec, przesuń włącznik / wyłącznik 
znajdujący się na górze śmigłowca do pozycję ON. Lampka 
zasilania zaświeci się.
3. Ustaw helikopter na ziemi. Upewnij się, że tylny koniec 
helikoptera jest zwrócony w stronę pilota.
4. Naciśnij lewy joystick na pilocie zdalnego sterowania do 
najwyższego punktu, a następnie przesuń do najniższego 
punktu. Gdy lampka kontrolna śmigłowca zmienia się z błysku na 
światło ciągłe, oznacza to, że kod parowania śmigłowców jest 
zgodny i śmigłowiec przechodzi do wstępnego stanu lotu.Schemat działania 

lewej ręki

Instrukcja latania

Metoda 1: Po uruchomieniu helikoptera pchnij lewy joystick 
do najwyższego punktu a następnie powróć do centrum,
śmigła śmigłowca obracają się powoli.

Metoda 2: Gdy helikopter jest w spoczynku, naciśnij
przycisk jeden. Wówczas śmigła helikoptera wzniosą 
się na pewną wysokość i będą obracać się powoli.
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Użyj lewego drążka (przepustnicy), aby osiągnąć 
pożądaną wysokość, a następnie pozwól lewemu 
drążkowi opaść z powrotem do jego domyślnej środkowej 
pozycji.



Do przodu/do tyłu
Kiedy prawy drążek (drążek kierunkowy) zostanie popchnięty w górę / w dół, 
śmigłowiec poleci do przodu / do tyłu.

Jeśli tylny silnik śmigłowca obraca się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, 
powodując, że śmigłowiec nie jest stabilny, naciśnij prawy przycisk przycinania na nadajniku, 
aż śmigłowiec odzyska stabilność. Uwaga: Upewnij się, że tylny koniec śmigłowca jest 
zwrócony w stronę pilota.

Jeśli helikopter zacznie szybko się obracać podczas zawisu (lewy drążek nie 
jest przesuwany w lewo / w prawo), dostosuj przycisk przycinania na pilocie, 
aż śmigłowiec zacznie się unosić w normalny sposób.

Jeśli tylny silnik śmigłowca obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, 
powodując, że śmigłowiec nie jest stabilny, naciśnij prawy przycisk przycinania na nadajniku, aż 
śmigłowiec odzyska stabilność. Uwaga: Upewnij się, że tylny koniec śmigłowca jest zwrócony w 
stronę pilota.

1. Baterii jednorazowych nie należy ładować; Baterie należy wkładać z zachowaniem 
prawidłowej biegunowości; Różne typy baterii, nowe lub używane baterie nie powinny się 
mieszać.
2. Zaciski zasilania nie powinny być zwarte.
3. Używaj tylko dołączonej ładowarki.
4. Uwaga: Montaż drona pod nadzorem osoby dorosłej.
5. Otwórz śrubokrętem pokrywę baterii zabawki.
6. Opakowanie należy przechowywać, ponieważ zawiera ważne informacje.
7. Ładowarkę używaną z dronem należy regularnie sprawdzać, na przykład przewód, 
wtyczkę, obudowy i inne części. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, należy 
przestać go używać, chyba że zostanie naprawiony lub wymieniony.
8. Nie dotykaj obracającego się śmigła, unikaj luźnej odzieży lub rozpuszczonych włosów, 
które mogłyby zostać pochwycone przez śmigła, nie lataj w pobliżu twarzy.
9. Porad: zachować instrukcję użytkowania.

Przycisk 
przycinania 
obrotowego 

zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara

Przycisk 
przycinania 

obrotowego w 
lewo

Przewodnik bezpieczeństwa
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Obrót w prawo

Obrót w lewo



Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia nie zatwierdzone przez stronę 
odpowiedzialną za zgodność mogą spowodować utratę prawa  do obsługi sprzętu przez 
użytkownika.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami 
dla urządzeń cyfrow 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, deklaruje, że ten dron
jest zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi odpowiednimi przepisami dyrektywy 
2014/53 / UE.”

Kopia pełnej deklaracji zgodności jest dołączona.
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Instrukcja obsługi：

Środowisko lotu 
1. Nadaje się do latania w spokojnych pomieszczeniach. Zwróć uwagę na przepływ powietrza przez klimatyzator /wentylator 
elektryczny.
2. Przestronne obszary. Zalecany rozmiar miejsca do latania: 20 stóp x 20 stóp szerokości i 10 stóp wysokości.
3. Spokojne obszary. Zdecydowanie nie zaleca się latanie w obszarach bez przepływu powietrza. Nie lataj w obszarach, w 
których: klimatyzator / wentylator elektryczny lub lampa stołowa lub inny sprzęt elektryczny, który może łatwo ulec 
uszkodzeniu.

Kabina A Kabina B Stabilizator 
ogona A

Śmigła 
głowne A 

Śmigło tylne Główne siedzenie Belka równowagi Koła zębate

Zaciski śmigieł Montaż głównego
silnika

Komponenty 
ogona

wspornik 
wysięgnika

Złote elementy 
nośne ramy głównej

Rotor A 

Płyta 
sterująca

NadajnikRotor B

Śrubokręt

Rotor ogona Bateria

Akcesoria / części (opcjonalnie)
Klient może wybrać następujące części. Dla Twojej wygody udostępniliśmy każdą 
część i akcesorium. Części i akcesoria można kupić za pośrednictwem lokalnych 
dystrybutorów.
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* Produkt wykonany jest z lekkich i cienkich materiałów. Nieodpowiednie operacje mogą 
prowadzić do awarii jednostkowych. Może to spowodować łatwe uszkodzenie śmigłowca.
* Po przelocie helikopterem unikaj dotykania silników. Silniki mogą być bardzo gorące i ich 
dotknięcie może spowodować oparzenia.

Stabilizator 
ogona B

Śmigła 
głowne B 

Płozy lądowaniaCzęści łączące

Kabel ładowania 
USB



Producent

Guangdong Syma Model Aircraft Industrial Co., Ltd.

The Crossing of No.2 West Xingye Road and North Xingye Road, Laimei. 

Industrial Park Chenghai District Shantou City Guangdong China.

Firma ma prawo do ostatecznej interpretacji

          niniejszej instrukcji obsługi.




