
 

 

Wykorzystane materiały, specyfikacja produktu, części oraz opakowanie są opisane 

tylko dla celów poglądowych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany 

wprowadzone po wydrukowaniu oraz nie ma możliwości poinformowania klientów o 

jakichkolwiek zmianach i aktualizacjach. W celu uzyskania najnowszych informacji 

należy zapoznać się ze stroną internetową SYMA Toys. 

 

Dziękujemy za zakup produktu marki SYMA. Aby upewnić się, że korzystasz z drona 

w odpowiedni sposób, należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi 

przed pierwszym użyciem. Instrukcję należy zachować i przechowywać w 

bezpiecznym miejscu, gdyż może być potrzebna w przyszłości.  

 

 

 

 



Informacje o bezpieczeństwie 

• Małe elementy zestawy przechowuj poza zasięgiem dzieci.  

• Dron może osiągać wysoką prędkość. Podczas pierwszego lotu drążki należy 

wychylać delikatnie, aby uniknąć zbyt szybkiego poruszania się drona, co mogłoby 

doprowadzić do wypadku i uszkodzenia ludzi i mienia. 

• Po zakończeniu lotu, należy najpierw wyłączyć nadajnik, a następnie drona. 

• Nie można przechowywać baterii w gorącym otoczeniu (np. w pobliżu ognia lub 

urządzeń grzewczych) 

• Kiedy dron znajduje się w powietrzu, należy upewnić się, że znajduje się w 

odległości co najmniej 2-3 metrów od pilota i innych osób. Pozwoli to uniknąć 

niechcianych wypadków. 

• Podczas zabawy dzieci powinny ZAWSZE znajdować się pod opieką osoby 

dorosłeś. Drom powinien być cały czas widoczny i obserwowany przez osobę 

nadzorującą. 

• Nie należy ładować baterii jednorazowych. Podczas wkładania i wymiany baterii 

należy upewnić się, że włożona są zgodnie z oznaczeniami polaryzacji. Nie należy 

mieszać starych i nowych baterii. Nie należy mieszać różnych typów baterii. 

• Uważaj aby nie doprowadzić do żadnego zwarcia. 

• Jeśli nie planujesz używać drona przez przynajmniej 10 dni, należy rozładować 

akumulator do około 40-50% całkowitego naładowania (można to zrobić poprzez 

korzystanie z drona przez połowę całkowitego czasu pracy). Pozwoli to na 

znaczne przedłużenie życia akumulatora. 

• Należy zachować bezpieczną odległość od obracających się śmigieł. 

• Aby uniknąć zakłócania systemu kontroli lotów, nie wolno korzystać z drona w 

okręgu 5000m od środka pasa startowego. Przed korzystaniem należy się 

zapoznać z prawem lotniczym państwa, a którym będziesz korzystać z drona. 

• Po zakończeniu użytkowania, należy wyłączyć urządzenia oraz wyjąć akumulatory 

z drona i nadajnika.  

• Należy zachować opakowanie oraz instrukcję obsługi, ponieważ zawierają bardzo 

istotne informacje.  

• Nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę lasera.  

Naprawa i konserwacja 

• Produkt należy czyścić regularnie za pomocą czystej, suchej szmatki.  

• Produkt należy chronić przed długotrwałym efektem działania promieni 

słonecznych. 

• Nie należy zanurzać produktu w wodzie, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia 

elementów elektrycznych. 

• Należy regularnie kontrolować stan śmigieł, silnika oraz akumulatora, jeśli 

dostrzeżone zostaną jakiekolwiek uchybienia, należy powstrzymać się przed 

korzystaniem z produktu do momentu usunięcia usterki. 

 

 



Informacje o produkcie 

Dron: 

• Waga: około 67g 

• Wymiary: 311 x 293 x53.6 mm 

• Maksymalna odległość od nadajnika: około 30 m  

• Maksymalna wysokość lotu: około 10 m  

• Czas pracy: około 10 minut 

• Średnica silnika: 6mm  

• Akumulator: 3.7V 400mAh 

• Czas ładowania akumulatora: około 60 minut 

Nadajnik: 

• Częstotliwość pracy: 2.4GHz 

• Temperatura pracy: od 0 do 40°C 

Zawartość opakowania: 

• 1x dron 

• 1x nadajnik 

• 1x uchwyt na telefon 

• 1x kabel ładujący USB 

• 4x śmigło (A/B) 

• 2x ochraniacz śmigła 

• 1x instrukcja obsługi 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

Transmisja w czasie rzeczywistym 

1. Jeśli posiadasz urządzenie z systemem Android, należy pobrać aplikację SYMA 

FLY ze strony SYMA (www.symatoys.net) lub zeskanować widoczny wcześniej 

kod QR. 

Jeśli posiadasz urządzenie z systemem iOS, należy pobrać aplikację Syma Fly z 

Apple App Store lub zeskanować widoczny wcześniej kod QR. 

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami widocznymi w aplikacji.  

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Rozwiązywanie problemów 

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 
Dron nie reaguje 1.Akumulator drona jest 

rozładowany 

2.Rozładowane baterie 
nadajnika (migająca lampka) 

1.Naładuj akumulator 

2.Wymień baterie nadajnika 

Dron niepoprawnie reaguje na 
polecenia 

1.Rozładowane baterie 
nadajnika 

2.Występują zakłócenia 

częstotliwości połączenia 

1. Wymień baterie 
2. Przenieś się w miejsce, gdzie 

nie będą występować 

zakłócenia 

Dron dryfuje w jednym 

kierunku  

1.Błędnie przeprowadzona 

kalibracja poziomu 

1.Ponownie przeprowadź 

kalibrację 

W trybie „headless” dron 
błędnie odczytuje kierunek 

położenia nadajnika 

1.Kolizje zaburzyły odczyty 
drona 

1. Ponownie określ przód drona 

Dron jest bardzo niestabilny, 
porusza się w górę i w dół 

1.Błędnie przeprowadzona 
kalibracja poziomu 

2.Zawirowania powietrza 
wynikające z pogody 

3.Poważna kolizja doprowadziła 

do błędnych odczytów 
żyroskopu 

1.Ponownie przeprowadź 
kalibrację poziomu 

2.Nie korzystaj z drona podczas 
trudniej pogody 

3.Przeprowadź kalibrację 

poziomu  

 

Ostrzeżenie: Wprowadzanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji produktu 

niezatwierdzonych przez producenta jest zakazane. 

Ważne: Produkt ten spełnia wymagania FCC dotyczące emitowanych fal radiowych. 

Celem tych wymagań jest ograniczenie negatywnego wpływu fal radiowych na 

zdrowie ludzi. Jeśli produkt będzie złożony i wykorzystywane niezgodnie z instrukcją, 

może to powodować zakłócenia. W przypadku ich wystąpienia, zaleca się: 

• Przenieść lub przestawić antenę odbiornika; 

• Zwiększ odstęp pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem mającym problemy; 

• Przełącz odbiornik do innego gniazda elektrycznego; 

• Skontaktuj się z dystrybutorem. 

Szerokość fal radiowych: 2409-2475MHZ 

Moc transmitera: -3.73dBm (maksymalnie) 

Sprzedawane w państwach UE 

Nazwa produktu: [Folding quadcopter] 

Nazwa modelu: [Z4] 

Nazwa marki: SYMA 

Dron zgodny z europejską dyrektywą 2014/53/EU. Pełna lista zgodności dostępna 

pod adresem: https://www.symatoys.com/down/declaration-of-conformity.html 

 

https://www.symatoys.com/down/declaration-of-conformity.html


Producent: 

Guangdong SYMA Model Aircraft Industrial Co., Ltd. 

Address: 2 West Xingye Rd, Laimei Industrial Area, 

Chenghai, Shantou, China 

Postal Code: 515800 

Sales department：+86 0754 86980668 

After-sales service: +86 0754 86395095 

Fax: +86 0754 86395098 

Website: www.symatoys.com 

Email: syma@symatoys.com 

Producent zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji instrukcji obsługi 

 

 

http://www.symatoys.com/
mailto:syma@symatoys.com

