
  

Aby uniknąć zakłócania pola elektromagnetycznego kontroli lotów należy pamiętać, iż 

niektóre drony nie mogą być używane w odległości mniejszej niż 10 km od brzegów 

pasa startowego oraz 20 km od podejścia pasa startowego. Korzystanie z drona w 

obszarach zakazu lotów jest nielegalne i może skutkować karami zgodnymi z kodeksem 

karnym państwa.   

  

  

  

  

  



Ostrzeżenia  

1. Opakowanie oraz instrukcja zawierają ważne informacje, należy więc je zachować.  

2. Podczas korzystania z drona, użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za 

wszelkie uszkodzenia mienia i obrażenia spowodowane przez drona.  

3. Uruchomienie oraz ustawienie drona musi zostać przeprowadzone zgodnie z 

informacjami zawartymi w instrukcji, Należy upewnić się, że odległość drona od 

osób wynosi nie mniej niż 2 lub 3 metry. Umożliwi to uniknięcie uderzenia w twarz, 

głowę i resztę ciała, co mogłoby prowadzić do obrażeń ciała i uszkodzenia drona.  

4. Producent i dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubienie lub 

zniszczenie drona oraz za obrażenia poniesione przez ludzi.  

5. Dzieci korzystające z drona powinny być pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej. 

Dzieci poniżej 14 roku życia nie powinny korzystać z drona.  

6. Należy korzystać z instrukcji montażu przeznaczonej do odpowiedniego modelu. 

Niektóre etapy montażu powinny być wykonane jedynie przez osoby dorosłe.  

7. Produkt zawiera małe elementy, należy więc przechowywać go poza zasięgiem 

dzieci.  

8. Nie należy korzystać z drona na drogach publicznych oraz w pobliżu zbiorników 

wodnych.  

9. Opakowanie drona wrzuć do odpowiedniego pojemnika. Opakowanie nie jest 

zabawką, może być niebezpieczne dla dzieci.  

10. Nie należy rozmontowywać ani modyfikować drona. Rozmontowywanie i 

modyfikowanie go może prowadzić do problemów z działaniem.  

11. Przewód ładujący należy podłączać jedynie do zasilania oznaczonego w ten sam 

sposób.  

12. Korzystanie z innego przewodu może prowadzić do uszkodzenia baterii i innych, 

niespodziewanych wypadków.  

13. Przewód ładujący nie jest zabawką.  

14. Podczas ładowania akumulatora musi on znajdować się pod ciągłym nadzorem 

osoby dorosłej. Nie należy ładować akumulatora w pobliżu materiałów 

łatwopalnych. Osoba stanowiąca nadzór nie powinna oddalać się na odległość 

uniemożliwiającą kontrolowanie pracy ładowarki.  

15. Nie należy powodować zwarć ani ściskać baterii, aby uniknąć jej uszkodzenia.  

16. Nie wykorzystuj jednocześnie różnych rodzajów akumulatorów litowych.  

17. Akumulator litowy wykorzystywany przez drona należy wyjąć przez rozpoczęciem 

ładowania.  

18. Nie należy powodować zwarć, rozbierać ani wrzucać akumulatora do ognia. Nie 

należy przechowywać baterii w pobliżu źródeł ciepła, takich jak ogień lub 

elektryczne urządzenia grzewcze.  

19. Nie należy korzystać z drona w pobliżu innych urządzeń elektronicznych oraz 

magnetycznych, gdyż może do prowadzić do wzajemnego negatywnego 

oddziaływania urządzeń.  



20. Zachowaj odpowiednią odległość od kręcących się śmigieł, aby uniknąć poważnych 

obrażeń.  

21. Podczas pracy silnik osiąga wysokie temperatury. Nie należy go dotykać, aby 

uniknąć poparzeń.   

22. Diody LED generują promieniowanie laserowe. Należy unikać kierowania 

strumienia światła bezpośrednio w oczy.   

23. Nie korzystaj z drona w pobliżu uszu. Hałas generowany podczas pracy drona może 

prowadzić do uszkodzenia słuchu.  

24. Przewód USB wykorzystywany do ładowania akumulatora musi być przewodem 

dostarczonym przez producenta. Wykorzystanie innego przewodu i ładowarki może 

prowadzić do uszkodzenia akumulatora i innym niespodziewanych zagrożeń.  

25. Podczas korzystania z drona należy stosować się do odpowiedniego prawa 

lotniczego.  

26. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatora należy wyłączyć drona oraz odczekać 

30 minut. Umożliwi to ładowanie akumulatora bez ryzyka uszkodzenia go.  

 



 



 



 



 



 

11.4 Kalibracja pozioma  

Po krótkim wciśnięciu przycisku kalibracji poziomej, niebieska i czerwona lampka drona zaczną migać. 

Jeśli niebieska i czerwona lampka świecą się ciągle, a kontroler zapika, oznacza to, że kalibracja została 

zakończona. (Rysunek 1)  

Możesz uruchomić kalibrację z poziomu aplikacji, postępuj wtedy zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi 

na ekranie. (Rysunek 2)  

Zapamiętaj! Aby zapewnić odpowiedni przebieg kalibracji należy upewnić się, że dron znajduje się na 

płaskiej, poziomej powierzchni.   

  



 



  

11.8 Startowanie i lądowanie jednym przyciskiem  

Po odblokowaniu startowania, naciśnięcie przycisku startowania / lądowania (Rysunek 8) rozpocznie 

proces startu. Dron uniesie się na wysokość jednego metra, co umożliwi mu utrzymanie stabilnego lotu. 

Ponowne przyciśnięcie tego przycisku rozpocznie proces lądowania, w trakcie którego dron 

automatycznie wyląduje.   

Możliwe jest również lądowanie i startowanie z poziomu aplikacji, po naciśnięciu symbolu startowania / 

lądowania (Rysunek 9).  

  

11.9 Tryb Normalny  

Dron pracuje w trybie normalnym, bez dodatkowych funkcji.   



 



  

  

  



 



 

  

  



13.7 Rozpoznawanie gestów  

Kiedy znajdujesz się przed przednim obiektywem drona, uruchom tryb rozpoznawania gestów w 

aplikacji, po jego włączeniu możliwe jest wykorzystywanie gestów z listy.   

Porada: Aby umożliwić rozpoznawanie gestów, najlepiej stać przodem do drona, w odległości 2-3 

metrów, będąc dobrze oświetlonym.   

  

  

  

  

PROBLEM  PRZYCZYNA  ROZWIĄZANIE  

Lampki migają, ale dron nie 

reaguje  
1.Anomalia geomagnetyczna 

2.Niewystarczający poziom 

naładowania akumulatora  

1.Przenieś drona w inne miejsce 
i ponownie wyszukaj satelit  
2.Naładuj akumulator  

Śmigła kręcą się, ale dron nie 

może wystartować  
1.Niski poziom naładowania 
akumulatora  
2.1.Uszkodzone śmigło 

2.2.Błędnie  zainstalowane  
śmigła  

1.Naładuj akumulator  
2.1.Wymień śmigło  
2.2.Upewnij się, czy śmigła 

oznaczone A i B znajdują się w 

miejscach A i B.  

Dron bardzo się trzęsie  Uszkodzone śmigło  Wymień śmigło  

Po wypadku dron startuje, ale 

nie da się go kontrolować  
1.Uszkodzone śmigło  
2.Uszkodzony silnik  

1.Wymień śmigło  
2.Wymień silnik  

Po wypadku dron startuje, ale 

nie da się go kontrolować  
Trójosiowy czujnik 

przyśpieszenia został 

rozkalibrowany  

Postaw drona na płaskiej 

powierzchni i poczekaj 5-10 

sekund. Więcej informacji 

znajdziesz w rozdziale 11.4 

instrukcji obsługi.  



  

• Wiek: 14+ 

• Zasilanie kontrolera: 4x bateria AAA (brak w zestawie) 

• Zasilanie drona: akumulator litowy 

• Maksymalny zasięg lotu: 2000 m  

• Maksymalna wysokość lotu: 120 m  

• Częstotliwość pracy nadajnika: 2.4 GHz 

• Maksymalna moc nadajnika: 20 dBm 

 
1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.  

2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.  

3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem 

osoby dorosłej.  

4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii lub z baterii nowych i 

wyczerpanych.  

5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.  

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu. 

7. Nie należy zwierać złączy zasilania.  
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