
QUADROKOPTER DRON Z KAMERĄ

MODEL: ZA303A ZA303B ZA303C
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Wysokiej jakości Mini Quadrocopter z wbudowaną kamerą - doskonały
wybór  dla  początkujących  modelarzy  zaczynających  przygodę  ze
zdalnie  sterowanymi  śmigłowcami.  Rewelacyjna zabawa dla dużych i
małych dzieci. 

Cechy produktu:

• Zainstalowana, wbudowana kamera pozwala 
zarejestrować obrazy z lotu ptaka. Wystarczy zainstalować
w urządzeniu kartę Micro SD.

• Wytrzymały model o mocnej konstrukcji charakteryzujący 
się bardzo stabilnym lotem i łatwością pilotażu, dzięki 
zbudowanemu żyroskopowi. Idealny gdy potrzebujesz 
chwili relaksu.

• Lot tego quadrocoptera jest bardzo stabilny. Bez trudu 
wykonasz nim zawis w powietrzu czy też łagodne 
lądowanie w dowolnym miejscu.

• Model wyposażony jest aż w 4 silniki i 4 wirniki, dzięki 
czemu manewrowanie nim jest bardzo precyzyjne i 
niesłychanie łatwe.

• Wytrzymała rama tego mikro śmigłowca, oraz elastyczny 
materiał, z którego wykonane są wszystkie łopaty 
sprawiają, że helikopter ten jest bardzo wytrzymały i 
ryzyko uszkodzeń podczas pilotażu jest ograniczone do 
minimum.

• Multikopter może być ładowany bezpośrednio z portu USB
komputera.

• Kontroler posiada wbudowany wyświetlacz LCD, który 
pokazuje poziom naładowania akumulatora quadrocoptera
oraz aktualny tryb wysterowania coptera.

• Możliwość latania wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

• Dzięki wydajnemu akumulatorowi heli dostarcza 
niesamowitej zabawy przez wiele wspaniałych chwil.

Specyfikacja:

• Model: HD x4 H107C.

• Nadajnik 4ch 2,4Ghz - lot w górę, w doł, w lewo, prawo 
oraz poziomo w linii bocznej.

• Wbudowana kamera z czytnikiem kart microSD.

• 3 osiowy żyroskop i akcelerometr do poziomowania.

• Wbudowane oświetlenie led coptera - można latać po 
zmroku.

• Czas trwania lotu: 7-8 minut.

• Zasięg: do 80-100 m.

• Czas ładowania: 45-60 minut.

• Masa: 38 gramy.

• Wymiary: 130 x 130 x 40 mm.

• Wiek: 14+.

• Kolor: czarno-biały.

• Parametry nagrywania: 720x480px 30 kl/sec.

• Nagrywanie dźwięku: tak.

• Bateria: 3.7V Akumulator litowo-polimerowy.

• Zasilanie pilota: 4x bateria AAA 1,5V.

W zestawie:

• Quadrocopter z kamerką HD.

• Osłona śmigieł.

• Kluczyk do zdejmowania śmigieł.

• Zapasowe śmigła.

• Kontroler 2,4 Ghz.

• Akumulator + kabel USB do ładowania.

• Instrukcja obsługi.

2. Instalacja

* Przed rozpoczęciem pracy należy naładować  litowo-polimerowy 
Akumulator. Po podłączeniu do ładowania czerwona dioda świeci 
się na czerwono. Po skończeniu ładowania dioda LED zgaśnie. 
Czas ładowania to w przybliżeniu 45 minut.

• Po podłączeniu Baterii 3.7V Akumulatora litowo-
polimerowego do drona urządzenie włączy się 
automatycznie. Migające biało – niebieskie diody określają
drona w trybie gotowości. 

• Włóż baterie 4 x Bateria 1,5V typu AAA do kontrolera.

• By włączyć urządzenie przesuń przycisk ON/OFF w 
pozycję „ON”.  Kontroler wyda 2 dźwięki sygnalizacyje a 
diody drona przestaną migać potwierdzające gotowość 
urządzenia.

Po każdorazowym uruchomieniu należy przeprowadzić stabilizację. Aby
quadrocopter funkcjonował prawidłowo niezbędne jest ustawienie 
pozycji neutralnej. Jest to pozycja, przy której model usiłuje 
ustabilizować lot do momentu otrzymania polecenia sterującego. 

• Należy ustawić model na równej, płaskiej powierzchni!

• Czerwona migająca dioda na kontrolerze sygnalizuje 
konieczność skalibrowania pozycji neutralnej.

• Należy ustawić drążki sterownicze na kontrolerze w 
pozycji neutralnej (środek). 

• Po upływie 6 sekund przesunąć drążek odpowiedzialny za
wysokość (Lewy) do oporu w górę (Kontroler wyda dźwięk
sygnalizacyjny) następnie w dół (Kontroler wyda dźwięk 
potwierdzający gotowość urządzenia)

• Czerwona dioda powinna świecić światłem ciągłym 
określając prawidłowe skalibrowanie urządzenia.

• Model jest gotowy do lotu!  By wystartować dronem należy
przesunąć drążek odpowiedzialny za wysokość (Lewy) w 
górę.

Bardzo ważne jest aby neutralna pozycja Quadrocoptera była możliwie 
najdokładniejsza. Z tego powodu niezbędne jest ustawienie go na 
całkowicie poziomym obszarze. Do sprawdzenia tego idealnie nadaje 
się poziomnica. 

* Ustawienie neutralnej pozycji przed pierwszym lotem jest bardzo 
ważne. Z powodu różnych warunków środowiska ustawienie 
fabryczne może nie być idealne dla danego środowiska! 

3. Obsługa

Lewy drążek 
sterowniczy 
przesuwany w górę-
dół unosi i opuszcza 
Dron.

Lewy drążek 
sterowniczy 
przesuwany w lewo-
prawo obraca Dron w
poziomie.

Prawy drążek 
sterowniczy 
przesuwany w górę-
dół unosi i opuszcza 
Dron.

Prawy drążek 
sterowniczy 
przesuwany w lewo-
prawo przemieszcza 
Dron na boki.

Jeśli Dron wiruje
podczas unoszenia
należy skalibrować

jego ruch przyciskiem
pod lewym drążkiem

sterowniczym
wciskając go i

przytrzymując ciągle
aż do ustania ruchu

wirowego.

Jeśli Dron przesuwa
się w jakimś kierunku
podczas unoszenia
należy skalibrować

jego ruch przyciskiem
prz prawym drążku

sterowniczym
wciskając i

przytrzymując ciągle
aż do ustania ruchu.
Jeśli Dron zbacza w
lewo należy wcisnąć

przycisk w prawo,
jeśli zbacza w prawo

należy wcisnąć
przycisk w lewo. Jeśli

Dron przesuwa się
do przodu do dołu,

odwrotnie jeśli
przesuwa się do tyłu

– w górę.

Przesuń oba drążki sterownicze w lewo dół i 
przytrzymaj – w tym momencie diody zaczną 
migać. Po chwili puść drążki, które wrócą do 
środkowej pozycji – diody zaczną świecić 
światłem ciągłym – W tym momencie nastąpi
ukończenie kalibracji (Stosować tę opcję przy
poziomie Ekspert M2)

By zmienić tryb sterowania z Podstawowego M1 na Ekspert M2 
należy wcisnąć lewy drążek sterowania.

4. Kamera

* Pamiętaj, karta SD musi być umieszczona w czytniku przed 
włączeniem drona (PAMIĘTAJ BY SFORMATOWAĆ KARTĘ)!

Po włączeniu urządzenia z włożoną kartą SD niebieska dioda LED 

będzie świeciła światłem ciągłym (bez umieszczonej karty obok 
niebieskiej diody będzie migać czerwona). 

By rozpocząć nagrywanie należy wcisnąć przycisk znajdujący się po 
prawej stronie czytnika (Czerwona dioda zacznie migać). By wyłączyć
nagrywanie wciśnij ten sam przycisk ponownie (Czerwona dioda 
zgaśnie).

4. Uwagi i środki ostrożności

• Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe 
części mogą spowodować zadławienie.

• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w 
suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu. Nie 
narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie 
temperatury. 

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.

• W przypadku, gdy na wyświetlaczu nie ukaże się żadna 
informacja, sprawdzić należy, czy bateria umieszczona 
została w sposób prawidłowy i/lub wymienić zbyt słabą 
baterię.

• Wyjmij baterie, gdy dron nie jest używany przez dłuższy 
czas, bądź używany jest sporadycznie. Pozwoli to 
uniknąć sytuacji, w której wyleją się baterie.

• Zalecamy używanie wysokiej jakości baterii 
alkalicznych.

• Zanim wyłączysz nadajnik po locie, wyjmij akumulatorek
lotowo-polimerowy.

• Nie przechowuj akumulatorka blisko źródeł ciepła i/lub 
otwartego ognia.

• Zwykłe baterie nie mogą być ładowane. Nie łącz nowych
i starych baterii ani baterii różnych rodzajów. Podczas 
wkładania baterii sprawdź czy są włożone w 
odpowiednim kierunku.

• Nie używaj akumulatorka, jeżeli doznał on silnego 
uderzenia lub jeśli jego powierzchnia jest uszkodzona.

• Używaj urządzenia ostrożnie - jest bardzo czułe, chroń 
go przed uszkodzeniami. Kwadrokopter ma dużą siłę: 
unikaj obrażeń i wypadków przyspieszając stopniowo.

• Unikaj obrażeń poprzez sterowanie lotem 
kwadrokoptera w odległości przynajmniej 2 m od siebie 
lub innych osób.

• Dzieci sterujące lotem drona powinny znajdować się pod
nadzorem osoby dorosłej.

• W razie problemów w żadnym wypadku nie próbuj sam 
rozmontowywać urządzenia. Powoduje to utratę 
gwarancji i możliwe jest też zniszczenie urządzenia. 
Zgłoś się do sprzedawcy lub naszego serwisu. 
Gwarantujemy profesjonalną pomoc oraz naprawy 
wykonane przez fachowców.

• Niewskazane jest użytkowanie,
niezgodne z przeznaczeniem.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: 
http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/

