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INSTRUKCJA OBSŁUGI HUBSAN H107D 

 

1. Wstęp 
Dziękujemy za zakup produktu firmy Hubsan. Zaprojektowaliśmy ten quadcopter w ten sposób, aby uczynid go 

prostym w obsłudze. Jest stworzony, by unosid się w powietrzu, wykonywad manewry akrobatyczne, poruszad 

się szybko naprzód. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji obsługi i postępowanie zgodne z zawartymi w 

niej instrukcjami i wskazówkami. Zachowaj tę instrukcję, byś w przyszłości mógł odnieśd się do niej w razie 

potrzeby. 

 

1.1 Ważne informacje 

Ten quadcopter nie jest zabawką. Jest on wyposażony w najwyższe technologie, aby zapewnid Paostwu 

najwyższy poziom jakości.  

Uważnie przeczytaj tę instrukcję obsługi, zanim rozpoczniesz korzystanie z tego urządzenia. Nieprawidłowe 

użycie może spowodowad poważne uszkodzenia zdrowia i mienia. Zawsze zwracaj uwagę na bezpieczeostwo 

zarówno swoje, osób trzecich, jak i otaczającego Cię środowiska.  

Rekomendujemy uzyskanie wsparcia doświadczonego pilota, zanim rozpoczniesz latanie na własną rękę. 

 

2. Instrukcje bezpieczeostwa. 
 

2.1 UWAGA 

Quadcopter RC jest wyposażony w obrotowe części poruszające się z wysoką prędkością, stwarzając tym pewne 

niebezpieczeostwo. Piloci sterujący tym urządzeniem są odpowiedzialni za wszystkie szkody wynikające z 

nieprawidłowego użycia ich modeli powietrznych. 

Do latania wybieraj szeroką, otwartą przestrzeo możliwie bez żadnych przeszkód. Nie należy latad w pobliżu 

ludzi, kabli wysokiego napięcia, czy też drzew. Pamiętaj, by zapewnid bezpieczeostwo sobie, innym oraz 

Twojemu modelowi RC.  

Obsługuj to urządzenie wyłącznie zgodnie ze swoimi umiejętnościami. Nie lataj, gdy jesteś zmęczony, pod 

wpływem alkoholu, silnych leków lub innych używek. Nieprawidłowe użytkowanie quadcoptera może 

spowodowad poważne uszkodzenia mienia i zdrowia ludzkiego.  

 

2.2 Ładowanie baterii LiPo 

Quadcopter wyposażony jest w baterię Litowo-Polimerową (LiPo) 

NIGDY nie ładuj baterii włożonej do quadcoptera! Może wywoład to pożar prowadzący do zniszczenia 

urządzenia. 

Jeżeli zamierzasz zaprzestad latania przez tydzieo lub więcej, przechowuj baterię naładowaną średnio w 50%, by 

utrzymad żywotnośd i jakośd baterii na możliwie najlepszym poziomie. Aby osiągnąd naładowanie w 50% lataj 

quadcopterem, dopóki bateria nie będzie wymagała ponownego ładowania. Ładowanie połowy baterii jest 

zazwyczaj wymagane, by w pełni ją naładowad.  

 

WSKAZÓWKI BEZPIECZEOSTWA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BATERII LITOWO-POLIMEROWYCH 

Baterie LiPo różnią się od konwencjonalnych baterii tym, że ich chemiczna zawartośd jest obłożona plastycznym 

foliowym opakowaniem o niskiej odporności na uszkodzenia. Zaletą tego rozwiązania jest niska waga baterii, 

jednakże bateria staje się podatna na uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego lub brutalnego traktowania. 

Tak jak w przypadku standardowych baterii istnieje ryzyko pożaru lub eksplozji, jeśli zignorujesz instrukcje 

bezpieczeostwa. 

Ładuj i przechowuj baterie LiPo w miejscu, gdzie pożar lub eksplozja baterii (włączając w to szkodliwośd dymu) 

nie zagrozi życiu lub mieniu. 

Trzymaj baterie LiPo z dala od dzieci i zwierząt. 
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Zastanów się, jak postąpiłbyś w przypadku pożaru/eksplozji baterii LiPo. Potraktuj to, jako normalne 

planowanie domowego systemu bezpieczeostwa antypożarowego i planowania ewakuacji. 

Nigdy nie ładuj baterii, która jest wybrzuszona, nabrzmiała w wyniku niedoładownia/przeładowania lub po 

wypadku. 

Nigdy nie ładuj baterii, która została nakłuta lub uszkodzona w wypadku. Po wypadku sprawdź uważnie, czy 

bateria nie posiada śladów uszkodzenia. Wyrzucaj ją wyłącznie zgodnie z prawem zbiórki odpadów 

niebezpiecznych obowiązującym w Twoim kraju. 

Nie ładuj baterii LiPo w poruszającym się pojeździe. 

Nie przeładuj baterii LiPo. Kontroluj stan naładowania baterii w trakcie trwania całego procesu ładowania. 

Nigdy nie zostawiaj baterii LiPo niepilnowanej w trakcie procesu ładowania. 

Nie ładuj baterii w pobliżu materiałów łatwopalnych. 

Upewnij się, że prawidłowo podłączyłeś przewody ładowania. Ładowanie w przeciwnej polaryzacji może 

prowadzid do zniszczenia baterii, pożaru lub eksplozji. 

Zaopatrz się w odpowiednią gaśnicę (służącą do gaszenia sprzętu elektrycznego) lub duże wiadro suchego 

piasku. Trzymaj je w pobliżu miejsca, w którym ładujesz baterie. NIE PRÓBUJ gasid pożaru baterii LiPo wodą. 

Możesz zredukowad ryzyko pożaru lub eksplozji ładując baterie w odpowiednim pojemniku. Wskazany jest 

pojemnik ceramiczny/metalowy lub opakowanie dedykowane dla baterii LiPo. 

Monitoruj ładowanie baterii, reaguj gdy istnieje ryzyko przegrzania. 

Chroo baterie LiPo przed przypadkowym uszkodzeniem w trakcie transportu lub przechowywania. Nie wkładaj 

ich do kieszeni lub toreb, w których mogą napotkad ostre lub metalowe przedmioty. 

Jeśli Twoją baterię podano wstrząsowi (na przykład w wyniku wypadku) powinieneś umieścid ją w metalowym 

pojemniku. Obserwuj następnie, czy nie występują znaki wybrzuszania lub nagrzewania baterii przez co 

najmniej 30 minut. 

Nie próbuj rozbierad, modyfikowad lub naprawiad baterii LiPo. 

 

2.3 Ochrona przed wilgoicią 

Modele RC są wykonane z wielu precyzyjnych elementów elektrycznych. Przechowuj baterie i model w suchym 

pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej. Ekspozycja na wodę lub wilgod może wywoład nieprawidłowości w 

działaniu, a w efekcie utratę kontroli nad urządzeniem lub wypadek.  

 

2.4 Dla własnego bezpieczeostwa używaj WYŁĄCZNIE zapasowych części zamiennych produkowanych 

przez firmę HUBSAN. 

 

2.5 Zawsze uważaj na obrotowe śmigła. 

W trakcie użytkowania quadcoptera, główne i boczne śmigła obracad się będą z wysoką prędkością. Śmigła 

mogą zadad poważne uszkodzenie ciała, mogą też byd poważnym zagrożeniem dla środowiska.  

Bądź ostrożny latając quadcopterem, zawsze trzymaj swoje ciało i luźne części garderoby z dala od śmigieł. 

Nigdy nie trad urządzenia z oczu, nie zostawiaj go bez opieki, gdy jest włączone. Jeśli quadcopter zniknął z 

Twojego pola widzenia, niezwłocznie zaprzestaj prowadzenia go. Po wylądowaniu wyłącz model i transmiter.  

 

2.6 Unikaj latania samemu 

Początkujący i wszyscy piloci latający w trybie FPV  powinni unikad latania samemu w trakcie nauki prowadzenia 

quadcoptera. Wskazane jest, aby doświadczony pilot był w pobliżu i w razie potrzeby służył pomocą. 

 

 

3. Instrukcje bezpieczeostwa przed rozpoczęciem lotu. 

Przed każdym lotem sprawdź quadrocopter. 

Przed lotem sprawdź stan naładowania baterii urządzenia, transmitera i odbiornika. Upewnij się, że są 

wystarczające do odbycia lotu. 
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Przed włączeniem transmitera, sprawdź czy drążek gazu znajduje się w dolnej pozycji. 

Uważnie sprawdź śmigła i części przytrzymujące wirnik. Uszkodzenie tych części może wywoład niebezpieczne 

sytuacje.  

Sprawdź, czy bateria i kabel podłączający baterię do urządzenia są zabezpieczone. Wibracje i gwałtowne 

manewry mogą wywoład poluźnienie wtyczek i w efekcie utratę kontroli nad urządzeniem.  

Gdy urządzenie jest włączone, postępuj według procedur: 

ABY WŁĄCZYD QUADCOPTER: 

1.Włącz najpierw transmiter 

2.Włącz odbiornik 

ABY WYŁĄCZYD QUADCOPTER: 

1.Wyłącz odbiornik 

2.Wyłącz transmiter 

BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAJ TEJ PROCEDURY. Niestosowanie się do powyższych instrukcji może skutkowad 

utratę kontroli nad quadcopterem. 

 

4. Transmiter 

 

4.1 Identyfikacja i funkcje głównego menu. (Opis każdej opcji poniżej) 

 
 

Opis wskazao wyświetlacza 

On time- czas, który upłynął od włączenia quadcoptera 

Elevatortrim- poruszanie Hubsana w przód i tył 

Ruddertrim- Przesuwanie z rotacją/schodzenie z kursu 

Ailerontrim- Przesuwanie w lewo i prawo 

Throttletrim- Włącza/wyłącza oświetlenie LED 

REC- nagrywanie 

TX batteryvoltage- napięcie baterii transmitera 

Heli batteryvoltage- napięcie baterii quadcoptera 
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Funkcje przycisków (w dalszej części instrukcji mogą pojawid się odniesienia do poniższych numerów): 

LP Identyfikacja przycisku Funkcja 

1 MODE2: 
Drążek Throttle/Rudder 

Poruszanie do przodu i do tyłu drążkiem powoduje, że quadcopter wznosi 
się i opada. Poruszanie drążkiem w prawo i w lewo obróci kadłub 
quadrocoptera odpowiednio w prawo lub w lewo 

2 MODE 2: 
Drążek Elevator/Aileron 

Poruszanie drążkiem do przodu i w tył powoduje poruszanie się 
quadcoptera naprzód i w tył. Poruszanie drążkiem w prawo i w lewo, 
sprawi, że quadcopter będzie poruszał się w prawo/lewo 

(1) MODE1: 
Drążek:Throttle/Aileron 

Poruszanie drążkiem w przód lub w tył, spowoduje że quadcopter 
zwiększy lub zmniejszy swoją prędkośd. Poruszanie drążkiem w lewo lub 
w prawo spowoduje, że quadcopter zainicjuje obrót w lewo/prawo. 

(2) MODE1: 
Drążek:Elevator/Rudder 

Poruszanie drążkiem w przód lub w tył spowoduje, że quadcopter 
podniesie, opuści nos. Ruch drążkiem w lewo i prawo, sprawi, że 
quadcopter zboczy z kursu w lewo/prawo 

3 AileronTrim Dostosowuje przesuwanie w lewo/prawo 

4 ElevatorTrim Dostosowuje przesuwanie naprzód/w tył 

5 RudderTrim Dostosowuje przesuwanie z rotacją/ schodzenie z kursu 

6 ThrottleTrim Włącza/Wyłącza podświetlenie LED 

Naciśnij przycisk w górę przez sekundę, aby potwierdzid nagrywanie 
wideo lub zaprzestad 

7 Przełącznik ON/OFF Włącza/Wyłącza transmiter 

8 Nagrywanie Wsparcie dla nagrywania wideo. Naciśnij przycisk Recording, by 
rozpocząd nagrywanie obrazu rejestrowanego w trybie FPV. 
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4.2 Montaż baterii 

Informacja. 

Nie mieszaj nowych i starych baterii 

Nie mieszaj różnych typów baterii 

Nie ładuj baterii które nie są przeznaczone do ponownego ładowania.  

 

 
 

1.Zdejmij pokrywę komory baterii 

2.Włóż poprawnie baterie zgodnie z ich polaryzacją 

3.Włóż pokrywę komory baterii z powrotem na miejsce 

 

Informacje. 

1.Nagrywanie wideo zatrzyma się, gdy bateria transmitera będzie bliska rozładowaniu 

2.Gdy karta pamięci będzie pełna, wyświetli się komunikat: „SD Full”. Oznacza to, że aby kontynuowad 

nagrywanie musisz zwolnid nieco przestrzeni na karcie pamięci.  

3.Rekomendujemy używanie kart 4G+, klasy 4 lub wyższej. Przed użyciem sformatuj kartę w transmiterze. 

4.Gdy baterie transmitera będą bliskie rozładowaniu, zaświeci się czerwona lampka LED, a wyświetlacz LCD 

zgaśnie. Transmiter i quadcopter nie połączą się, jeśli stan naładowania urządzenia jest niski. Wymieo baterie 

na nowe.  

5.Jeśli baterie transmitera będą bliskie rozładowaniu w trakcie lotu, zachowasz kontrolę nad urządzeniem. 

Wyląduj jednak niezwłocznie, a następnie wymieo baterie transmitera. 

6.Transmiter wymaga użycia baterii 4xAA, lub baterii Ni-MH. Inne baterie mogą uszkodzid transmiter. 

 

4.3 Częstotliwośd wybieralna 5.8GHz 

Twój transmiter automatycznie znajdzie optymalną częstotliwośd, by zapewnid transmicję wideo live najlepszej 

możliwej jakości. W wypadku jakichkolwiek zakłóceo w Twojej lokalizacji, możesz zmienid częstotliwośd od 

5.725 do 5.945, aby zyskad większy zasięg i lepszą transmisję wideo. 

 

Przytrzymaj drążek przesuwania wciśnięty w dół przez sekundę, by wejśd do menu ustawieo. Poruszając 

drążkiem w górę i w dół wybierz częstotliwośd 5.8G, przesuo drążek przesuwania w prawo, i wybierz 

częstotliwośd, którą potrzebujesz. Aby wyjśd, przytrzymaj drążek przesuwania wciśnięty w dół przez 2 sekundy.  
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4.4 Odtwarzanie nagrania 

Transmiter posiada funkcję odtwarzania nagranych filmów.  

Przytrzymaj drążek przesuwania przesunięty w dół przez sekundę, by wejśd do ekranu ustawieo. Wybierz opcję 

PLAY RECORD, przesuo drążek przesuwania w prawo. Znajdując się w menu nagrao, możesz wybrad opcję 

odtworzenia następnego nagrania/zatrzymania. Przytrzymaj drążek przesuwania przesunięty w dół przez 2 

sekundy, by wyjśd z menu. 

 

 
 

4.5 Ustawianie czasu 

Twój transmiter posiada opcję ustawienia czasu zegara. Po ustawieniu czasu, może byd on wyświetlony w 

odpowiedniej strefie.  

Przytrzymaj drążek przesuwania przesunięty w dół przez sekundę, by wejśd do menu ustawieo. Wybierz opcję 

SET REAL TIME, przesuo drążek przesuwania w prawo, wybierz czas zgodnie z zalecaniami na ekranie. Aby wyjśd 

z menu, przytrzymaj drążek przesuwania przesunięty w dół.  

 

 
 

4.6 Formatowanie karty SD 

Włóż kartę SD do transmitera. Może on sformatowad kartę SD. Przytrzymaj drążek przesuwania przesunięty w 

dół przez sekundę, by wejśd do menu ustawieo. Wybierz opcję FORMAT SD CARD, przesuo drążkiem 

przesuwania w prawo, wybierz odpowiednią opcję i przesuo drążkiem w prawo raz jeszcze. Przytrzymaj drążek 

przesuwania wciśnięty w dół przez dwie sekundy by wyjśd z menu. UWAGA! Zawsze formatuj kartę i aktywuj 

nagrywanie kamery, zanim rozpoczniesz lot! 
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5. Ładowanie baterii LiPo 

 

5.1 Quadcopter jest wyposażony w baterię LiPo 3.7V 380mAH 

 

5.1.1 Wyjmij baterię z miejsca na baterię wewnątrz quadcoptera. 

 

 
 

5.1.2 Podłącz baterię z pomocą ładowarki USB do komputera. Zaświeci się lampka LED na znak, że ładowanie 

trwa, natomiast zgaśnie, gdy ładowanie zostanie zakooczone. Ładowarka USB może byd podłączona do każdej 

ładowarki smartphone, z wyjątkiem iphone, możesz również podłączyd ją do wtyczki USB w samochodzie. 

Napięcie USb wynosi 5V (+-0,5V) 

 

 
 

5.2 Proszę wród do punku 2.2 Instrukcji bezpieczeostwa.  

Zawsze ładuj częściowo baterię LiPo, zanim przestaniesz używad jej przez dłuższy okres. Baterie zachowują moc 

przez dłuższy okres. Zazwyczaj nie jest wymagane ponowne ładowanie baterii, które nie były używane przez 

czas nie dłuższy niż 3-6 miesięcy. 

Jeżeli baterie zostaną rozładowane całkowicie, niemożliwe jest ich ponowne uruchomienie. 

 

Baterii LiPo nie należy wyrzucad razem z odpadami komunalnymi. Skonsultuj się z odpowiednimi władzami, by 

dowiedzied się o najbliższych punktach zbiórki baterii LiPo.  

Krótkoterminowe przechowywanie uszkodzonych baterii: 

Umieśd baterię w pojemniku z piaskiem lub (jeśli rozładowana) możesz zneutralizowad ją poprzez kąpiel w 

słonej wodzie. Jeśli nie masz pewności, skonsultuj się z ekspertem! 
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6. Nagrywanie wideo 

 
Informacja. ZAWSZE wyłączaj transmiter, przed wkładaniem lub wyciąganiem karty SD. Zawsze zatrzymuj 

rejestrowanie wideo, następnie wyłącz urządzenie. Możesz wtedy wyciągnąd kartę SD. 

UWAGA! Zawsze formatuj i aktywuj nagrywanie wideo przed lotem.  

 

6.1 Wkładanie karty pamięci 

Informacja. Uważnie i prawidłowo włóż kartę microSD do transmitera. (patrz 

obrazek poniżej). Unikaj wyciągania karty i ponownego wkładania zbyt szybko, w 

innym wypadku moduł nagrywania może działad nieprawidłowo. 

 

 

6.2 Wyświetlacz wyświetli komunikat REC w kolorze czerwonym, na znak, 

że nagrywanie rozpocznie się. 

 

 

 

 

6.3 Rozpocznij/Zakoocz nagrywanie używając pilota. 

Uwaga! Przed lotem aktywuj kamerę, by upewnid się, że karta SD jest 

sformatowana. Formatowanie w trakcie lotu może spowodowad utratę kontroli. 

 

 

 

7. Przygotowania do lotu 

 

7.1 Procedura włączania urządzenia 

Kontroler lotu X4 zaprogramowany jest wraz z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym działaniem. 

Jest stworzony, by upewnid się, że quarcopter nie wystartuje, dopóki nie wykryje sygnału kontrolera radiowego, 

gdy bateria LiPo jest podłączona. Prawidłowa sekwencja startu jest następująca: 

 

7.1.1 Upewnij się, że drążekthrottle jest w pozycji w dół. 
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7.1.2 Włącz transmiter, zaświeci się czerwona lampka LED. Proszę nie ruszaj żadnym drążkiem, zanim 

kody urządzeo dopasują się i powiążą. Gdy transmiter powiąże się z quadrocopterem, zaświeci się zielona 

lampka LED. 

 

 
 

7.1.3 Podłącz baterię. Zwród uwagę na prawidłową polaryzacją. Po wyłączeniu transmitera lub po 

zakooczeniu lotu koniecznie rozłącz baterię. 

 

 

 

7.1.4 Włóż baterię w sposób pokazany poniżej. Upewnij się, że bateria i kable są włożone do kooca  

komory baterii, by nie wpłynęły negatywnie na położenie środka ciężkości. Nieprawidłowe włożenie baterii 

może spowodowad niestabilny lot.  Prosimy o włożenie kabel w sposób pokazany poniżej, by unikną wstrząsów 

i niestabilności w trakcie lotu. 

 

 
 

7.1.5 Światła LED 

Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego na transmiterze zaświeci się zielona lampka LED, 6 lampek na 

quadcopterze będą pokazywały, że sygnał jest nawiązany. Włączą się lampki LED, dzięki temu latając w nocy 

będziesz mógł zobaczyd quadcopter w ciemności. Aby włączyd lub wyłączyd lampki naciśnij throttletrim w górę 

lub w dół. Nawet jeśli wyłączyłeś lampki, zaświecą się one na znak, że bateria wyczerpuje się. 

Informacja. Lampki LED będą świeciły się również wtedy, gdy moc quadcoptera będzie bardzo niska, lub utraci 

on połączenie z transmiterem. 
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Instrukcje korzystania z FPV (trybu podglądu na żywo obrazu z kamery znajdującej się na modelu) 

Dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z lataniem Hubsanem H107D, przeczytaj uważnie 

następujące wskazówki: 

1.Naucz się, jak latad quadcopterem zarówno w warunkach zewnętrznych jak i wewnętrznych na wysokości nie 

wyższej niż 2,5m, zanim przejdziesz do latania na wyższych wysokościach. Aby odbywad same pomyślne loty 

FPV, musisz wytrenowad swoje palce i mózg. Poświęd czas na naukę zachowania modelu na ruchy drążkami, 

zyskaj pełną kontrolę nad modelem. Trudnośd stanowi jednoczesne patrzenie na wyświetlacz LCD lub przez 

okulary FPV i kontrolę ruchu, wysokości, szybkości modelu. Będziesz musiał zapamiętad jak model reaguje na 

ruchy drążkami, na różnicę w sterowaniu w warunkach wietrznych i bezwietrznych. 

2.Gdy latasz wewnątrz lub na zewnątrz, zawsze znajdź wolną przestrzeo bez mebli lub zabudowao i drzew, 

które stanowią potencjalną przeszkodę dla Twojego modelu. Najlepszym miejscem do nauki latania jest duża 

przestrzeo, najlepiej trawnik. Najgorszym miejscem na naukę jest asfaltowy parking. Rekomendujemy używanie 

monitoringu bezpieczeostwa dla lotów FPV. 

3.Najpierw naucz się perfekcyjnego unoszenia, latania po trasie na wzór kwadratu lub prostokąta. Dobrze 

rozejrzyj się po okolicy, by móc bezbłędnie trafid w miejsce w którym aktualnie się znajdujesz.  

4.Ochrona śmigieł jest bardzo dobrym narzędziem, które możesz używad wewnątrz, jeśli wymagają tego Twoje 

umiejętności, natomiast użycie zewnętrzne jest opcjonalne i mniej pożądane w wielu przypadkach. Większośd 

pilotów usuwa ochronę śmigieł, by zyskad lepsze umiejętności kontroli w trakcie lotu. Jeśli pogoda jest 

wietrzna, używanie ochrony śmigieł może utrudnid lot, szczególnie FPV. Pomimo bezpieczeostwa jakie 

zapewniają, wszystkie multi-coptery tracą możliwości pewnych akrobacji powietrznych, które mają bez ochrony 

śmigieł. Możesz również dostosowad swoje wskaźniki do zaawansowanego trybu latania by wykonywad 

zaawansowane kombinacje. Wskaźniki zaawansowane będą jednak zbyt wysokie dla większości nowych 

pilotów, jak i doświadczonych pilotów FPV. Sugerujemy zwiększenie wskaźników początkujących do 70, gdy 

jesteś gotów na latanie FPV.  

 

7.2 Drążki transmitera i ich działanie na quadcopter. 

Uwaga. Aby uniknąd utraty kontroli ZAWSZE poruszaj drążkami POWOLI! Zwród uwagę, że w trakcie sterowania 

możesz utracid wysokośd. Bądź gotów do podwyższenia wysokości lotu w trakcie manewrów. 

 
Drążek przepustnicy zwiększa/zmniejsza wysokośd Twojego quadcoptera.  

 

 
Drążek steru obraca Twój quadcopter w prawo lub w lewo. 
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Drążek przesuwania przesuwa Twój quadcopter do przodu/do tyłu. 

 

 
Drążek przesuwania na boki, przesuwa Twój quadcopter w lewą lub w prawą stronę. Uwaga. Kontrolery będą 

odwrócone, gdy model leciał będzie w Twoim kierunku 

 

8. Menu zaawansowanych operacji 
 

8.1 Odwracanie sterowania. 

 

8.1.1 Ustawianie odwróconego przesuwania 

Przytrzymaj drążek przesuwania skierowany w dół przez sekundę, by wejśd do menu ustawieo. Na wyświetlaczu 

znajdującym się na kontrolerze wyświetli się komunikat SE, jak na obrazku poniżej. Naciśnij przycisk nr #4, by 

odwrócid kanał. Aby potwierdzid swoje ustawienia i wyjśd z menu, skieruj drążek przesuwania w dół i 

przytrzymaj go przez sekundę. 
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8.2 Ustawienia czułości 

Jeśli chcesz zmienid czułośd któregokolwiek drążka postępuj według poniższych instrukcji. Wartośd wyższej 

częstotliwości włączy większe/szybsze poruszanie w powietrzu, wartośd niższej częstotliwości natomiast 

aktywuje tryb mniejszego/wolniejszego poruszania 

 

Przytrzymaj drążek przesuwania przez sekundę wciśnięty w dół, by wejśd do ekranu ustawieo. Wybierz opcję 

SET SENSITIVE, drążek przesuwania w prawo, naciśnij przycisk numer 3/4/5 by ustawid czułośd danego 

parametru. Drążek przesuwania skieruj w prawo by wyjśd. Przytrzymaj drążek przesuwania przez dwie sekundy 

by wyjśd z menu.  

 
 

 

 

8.2 Zaawansowany tryb latania 

 W zaawansowanym trybie latania możesz ustawid częstotliwośd aż do 100 aby uzyskad większą możliwośd 

manewrowania modelem. Postępuj wg instrukcji poniżej, by włączyd/wyłączyd opcję zaawansowanego trybu 

latania. 

Przytrzymaj drążek przesuwania skierowany w dół by wejśd do ekranu ustawieo. Wybierz opcję SET SENSITIVE 

jak wg punktu powyżej. Wybierz opcję  Expert MODE, za pomocą przycisków 3/4/5 wybierz czułośd drążków 

przesuwania/podnoszenia/przesuwania na boki. Aby wyjśd z tej opcji drążek przesuwania skieruj w prawo. Aby 

wyjśd z ustawieo przytrzymaj drążek przesuwania skierowany w dół przez 2 sekundy. 

 
 

 

8.3 Wskazówki dotyczące powietrznych ewolucji 

Uwaga! Manewry obracania można wykonywad wyłącznie w zaawansowanym trybie latania, z włączoną opcją 

anti-flip. Musisz nacisnąd drążek przesuwania w sposób pokazany poniżej, by przejśd do zaawansowanego trybu 

latania. Aby wybrad opcję anti-flip, naciśnij drążek przepustnicy. Włączony anti-flip: jeden sygnał dźwiękowy; 

wyłączony anti-flip: dwa sygnały dźwiękowe. 
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Quadcopter potrafi obracad się o 360 stopni w sposób pokazany poniżej. Aby prawidłowo wykonywad obroty, 

upewnij się, że model znajduje się blisko poziomu, w zasięgu 30 stopni z ziemią. Wznieś się nieco wyżej zanim 

wykonasz obroty. 

 

8.3.1 Obrót przez lewą stronę 

Przesuo drążek całkowicie w prawą stronę, a następnie szybko przesuo całkowicie w lewo. Po wykonaniu 

obrotu puśd drążek i pozwól mu powrócid do środkowej pozycji 

 

 
 

8.3.2 Obrót przez prawą stronę 

Przesuo drążek w całkowicie lewą stronę, a następnie szybko przesuo całkowicie w prawo. Po wykonaniu 

obrotu puśd drążek, pozwól powrócid mu do środkowej pozycji. 
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8.3.3 Obrót przez przód modelu 

Przesuo drążek w tył, następnie szybko przesuo go w przód. Po wykonaniu obrotu pozwól powrócid drążkowi 

do środkowej pozycji 

 

 
 

8.3.4 Obrót w tył  

Przesuo drążek w przód, a następnie szybko przesuo go w tył. Po wykonaniu obrotu pozwól drążkowi przejśd do 

środkowej pozycji. 

 

 
 

Uwaga! W zaawansowanym trybie latania, quadcopter może latad z wysokimi prędkościami i wykonywad 

obroty. Jeśli nie masz potrzeby wykonywania obrotów, możesz wybrad tryb anti-flip. Naciśnij drążek 

przepustnicy by włączyd lub wyłączyd funkcję anti-flip. Jednokrotny sygnał dźwiękowy oznacza że funkcja jest 

włączona i model nie będzie obracał się w pionie, dwukrotny sygnał dźwiękowy oznacza, że funkcja ta jest 

wyłączona i możesz swobodnie wykonywad akrobacje. Zwród uwagę, że model nie będzie obracał się, gdy stan 

naładowania baterii będzie niski.  

 

 

9. Instalacja i wyciąganie śmigieł.  
 

Śmigła quadcoptera różnią się. Każde śmigło oznaczone jest A lub B. W trakcie wkładania wymiennych śmigieł, 

upewnij się, że zrobiłeś to prawidłowo. Jeśli zainstalujesz śmigła nieprawidłowo, model nie będzie latał. 

Nieprawidłowa instalacja może spowodowad konsekwencje w postaci wypadku modelu.  
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Instalacja: Nałóż śmigło na wał silnika i naciśnij stanowczo lecz delikatnie prosto w dół. 

 

 
 

Wyciąganie śmigieł: Przytrzymaj śmigło, włóż dołączony do zestawu metalowy klucz, naciśnij go w dół, śmigło 

łatwo wyskoczy z wału silnika 
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Uwaga! Śmigła są niebezpieczne, gdy silniki są włączone. Aby uniknąd uszkodzeo, rozważ instalację ochronnej 

obudowy. 

 

Instrukcja:  

Wyciągnij śmigła. Umieśd 4 dziury na wałach silnika. Nałóż każdy z nich na wały silnika, następnie włóż śmigła 

ponownie, pamiętając o odpowiednich oznaczeniach. 

 

Gdy usuwasz obudowę ochronną, najpierw wyciągnij śmigła, następnie wyciągnij obudowę z każdej dziury 

osobno. Jeśli miałeś wypadek, upewnij się, że obudowa ochronna wciąż jest na miejscu. Sprawdź, czy obudowa, 

silniki i śmigła są nieuszkodzone. Obudowę ochronną należy zakupid oddzielnie, gdyż nie jest ona częścią 

zestawu. 
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Opis elementów modelu, ilośd sztuk w zestawie. 

 

 
 

 

 

nr Nazwa części ilośd  nr Nazwa części ilośd 

1 Białe śmigło B 1 10 Odbiornik FPV 1 

2 Białe śmigło A 1 11 Silnik 820 (śmigła obracające się zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara) 

2 

3 Czarne śmigło B 1 12 Silnik 820 (śmigła obracające się przeciwnie 
do ruchu wskazówek zegara) 

2 

4 Czarne śmigło A 1 13 Bateria LiPo 1 

5 Górna częśd obudowy 1 14 Czerwona Lampka LED 2 

6 Dolna częśd obudowy 1 15 Niebieska Lampka LED 2 

7 Śrubka (PB 1.4*3) 2 16 Miejsce na baterię 1 

8 Śrubka(PB 1.4*4) 2 17 Gumowa podstawka-1 2 

9 Moduł Kamery 1 18 Gumowa podstawka-2 2 
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Problemy i rozwiązania 
1.Transmiter i model nie potrafią się połączyd 

Rozwiązanie: Pozycja przepustnicy musi byd w pełni zminimalizowana. Proszę, nie poruszaj żadnymi przyciskami 

transmitera w trakcie łączenia. 

 

2.Lampka LED znajdująca się na transmiterze zaświeciła się, następnie nagle zgasła 

Rozwiązanie: Wymieo baterie AA 

 

3.Transmiter LCD nie pokazuje interfejsu ustawieo po przytrzymaniu drążka przez sekundę 

Rozwiązanie. Drążek przepustnicy nie jest w najniższym położeniu 

 

4.Jakośd wideo nie jest najlepsza, zacina się 

Rozwiązanie. Używaj markowej karty, np. Kingston micro SDHC klasy 6. Używając przycisku SD format, 

sformatuj go w transmiterze. 

 

5.Żyroskop pracuje nieprawidłowo 

Rozwiązanie: 1)Napięcie baterii jest zbyt niskie 2)Połącz urządzenia ponownie 3)Wyląduj na ziemi z wyłączoną 

przepustnicą na trzy sekundy, następnie spróbuj ponownie. 

 

6.Nie potrafię wykonad obrotu 

Rozwiązanie: 1) Naciśnij drążek przesuwania, by przejśd do zaawansowanego trybu latania, 2)W trybie 

zaawansowanego latania czułośd na każdym kanale powinna wynosid powyżej 90%, możesz zaprogramowad 

czułośd w menu, sprawdź podpunkt 4.4. 3)Naciśnij drążek przepustnicy by wyłączyd opcję anti-flip. 4)Moc 

baterii LiPo jest zbyt niska, należy naładowad ją ponownie. 

 

7.Quadcopter trzęsie się, balansuje głośno. 

Rozwiązanie: Sprawdź, czy wszystkie części urządzenia są prawidłowo zainstalowane. 

 

8.Przełączanie pomiędzy wysokimi a niskimi częstotliwościami nie jest przyjazne użytkownikowi 

Rozwiązanie. Naciśnij krótko przycisk przesuwania. Wystarczy jednokrotne naciśnięcie, by włączyd/wyłączyd 

zaawansowany tryb latania (czerwone i zielone świecące się lampki LED na transmiterze) lub normalny tryb 

latania (zielona lampka LED). Słowo „EXPERT” wyświetli się ponad to w dolnej części wyświetlacza, oznacza to 

tryb zaawansowanego latania. 

 

9.Nie potrafię odlecied. 

Rozwiązanie. 1)Nieprawidłowa instalacja śmigieł. Upewnij się, że poprawnie połączyłeś śmigła zaznaczone jako 

A i jako B. Sprawdź ilustrację poniżej, by zobaczyd jaka jest prawidłowa kolejnośd. 2) Nieprawidłowa instalacja 

silników. Sprawdź, czy każdy silnik zainstalowany jest w prawidłowej pozycji. Są dwa typy silników, z dwoma 

kolorami kabli. Sprawdź ilustrację poniżej, by połączyd je prawidłowo. 
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10.Instalacja i usuwanie lampek LED. 

Usuwanie. Odkręd śruby zabezpieczające, wyciągnij dolną pokrywę i gumową stopkę. Rozlutuj czerwony i żółty 

kabel. 

Instalacja. Przylutuj czerwony kabel do anody/pozytywnego bieguna (+), żółty natomiast do 

katody/negatywnego (-). Najpierw naciśnij kable LED, następnie kable silnika w miejscach na odnóża. Włóż na 

miejsce dolną obudowę, następnie gumowe nóżki. Możesz ustalad jaki jest kolor lampek LED poprzez patrzenie 

na izolacje kabli z dołu soczewki LED: czerwony kabel=czerwona lampka; niebieski kabel=niebieska lampka. 

 

 
Opis:  

1.Najpierw podłącz kable z miejscami odpowiadającymi im. Czarny kabel LED musi byd najbardziej na zewnątrz 

2.Podłącz kabel z okrągłym miejscem na kabel. Wciśnij ostrożnie kable na miejsce i zabezpiecz je prawidłowo na 

ramieniu urządzenia. 

Rys2.Poprawna instalacja lampek LED 

 

11.Silniki nie kręcą się z taką lekkością po wypadkach 

Rozwiązanie: Możesz usłyszed ścieranie, zobaczysz, że silnik nie kręci się z taką prędkością poprzez trzaskanie 

śmigieł. Naciśnij wał w dół śmigła i silnika, lub wymieo silnik. 

 

12.Ramię quadcoptera rozdzieliło się po „twardym lądowaniu”  

Rozwiązanie. Jest to zaprojektowane specjalnie, by absorbowad uderzenie/upadki z wysokości. Po prostu ustac 

ramiona z powrotem na miejsce w sposób pokazany na ilustracji poniżej. 
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13.Jeden lub więcej silników przestał pracowad 

Rozwiązanie. 1)Silnik jest uszkodzony, wymieo silnik. 2)Połączenia silników są rozłączone, przylutuj je 

ponownie. 3)Kontroler lotu wygląda na spalony, wymieo go. 

 

14.Quadcopter ciągle przesuwa się ekscesywnie w trakcie wznoszenia, nawet po odpowiedniej kalibracji 

przyspieszeniomierza.  

Rozwiązanie. Połóż model na płaskiej powierzchni i podłóż stronę, na którą przesuwa się quadcopter kilkoma 

kartkami papieru (w zależności od tego, jak bardzo przesuwa się), umożliwi to kalibrację akcelerometrów z 

kątem przesunięcia. 

 

 
 

15.Kamera nie nagrywa filmów 

Rozwiązanie. Naciśnij przycisk, a kamera rozpocznie nagrywanie. Po zakooczonym nagrywaniu naciśnij przycisk 

ponownie, by zapisad nagranie. Jeśli nie chcesz zapisywad nagrania, wyłącz transmiter. Sprawdź baterię 

zarówno w transmiterze, jak i modelu. Gdy stan baterii jest niski, nagranie nie powiedzie się. 
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16.Wyświetlacz LCD nie jest wyraźny w jasnym świetle słonecznym. 

Rozwiązanie: Sprawdź opakowanie wewnątrz pudełka. W zestawie znajduje się specjalna naklejka, pomoże ona 

zmniejszyd błyszczenie w pełnym świetle słonecznym. Usuo membranę ochronną i umieśd folię na ekranie.  

 

17.Nagrane wideo nie zostało zapisane na karcie SD. 

Rozwiązanie. Zawsze najpierw zatrzymuj nagrywanie i wyłącz transmiter, dopiero potem możesz wyciągnąd 

kartę SD. Zawsze wyłączaj model i transmiter przed wkładaniem/wyciąganiem karty SD. Umożliwi to 

prawidłowe zapisanie się zawartości na karcie SD.  

 

18.Przywracanie ustawieo fabrycznych. 

 

Tryb 1. 

Lewy drążek przesuo w lewą górną stronę (na godzinę 10/11), a prawy drążek przesuo w prawą górną stronę 

(na godzinę 1/2) Trzymaj drążki w tej pozycji, następnie włącz transmiter. Na wyświetlaczu LCD zobaczysz 

komunikat ‘caliberatestick’. Wykonuj obydwoma drążkami pełne ruchy (około 3 pełnych obrotów),następnie 

puśd drążki i naciśnij którykolwiek przycisk, przytrzymaj przez sekundę by zapisad ustawienia. 

 

Tryb 2. 

Oba drążki przesuo w lewą górną stronę (na godzinę 10/11). Trzymaj drążki w tej pozycji, następnie włącz 

transmiter. Na wyświetlaczu LCD zobaczysz komunikat ‘caliberatestick’. Wykonuj obydwoma drążkami pełne 

ruchy (około 3 pełnych obrotów),następnie puśd drążki i naciśnij którykolwiek przycisk, przytrzymaj przez 

sekundę by zapisad ustawienia. 

 

 
 

19.Transmiter nie włącza się.  

Rozwiązanie. 1)Sprawdź podłączenie baterii 2)Jeśli stan naładowania baterii transmitera jest niski, będziesz 

musiał wymienid baterie AA na nowe.  

 

20.Nie potrafię odtworzyd wideo na komputerze, lub wideo jest w formacie 16:9 

Rozwiązanie. Rozdzielczośd wideo, która jest odtwarzana w transmiterze FPV wynosi 720*480, ale 

przechowywana jest ona w rozdzielczości 720*240. Użyj konwertera wideo, by uzyskad pożądaną rozdzielczośd. 

Polecamy pobranie oprogramowania do konwersji wideo z następujących stron: 

http://www.freemake.com/free_video_converter 

http://www.pcfreetime.com/CN/index.html 

Rekomendujemy odtwarzanie przez następujący program: 

http://www.kmpmedia.net 

 

1.Pobierz program KMP media (wersja 3.7) 

http://www.freemake.com/free_video_converter
http://www.pcfreetime.com/CN/index.html
http://www.kmpmedia.net/
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2.Otwórz wideo nagrane przez quadcopter, kliknij prawym przyciskiem i wybierz opcję „Screen Controls” i 

„keep 1.33:1 (4:3 TV) 

 

 

 

DOSTĘPNE CZĘŚCI DODATKOWE 

H107D-A01 Obudowa 

H107D-A06 Śmigła 

H107D-A23 Silniki 

H107-A03 Odbiornik FPV 

H107-A24 Bateria 

H107-A06 Ładowarka USB 

H107-A07 Zestaw śrubek 

H107D-A05 Transmiter 

H107D-A02 Gumowe podstawki 

H107-A11 Klucz do wyciągania śmigieł 

H107C-A19 Obudowa ochronna na śmigła 

H107-A13 T-Shirt 

H107-A32 Niebieskie lampki LED 

H107C-A33 Czerwone lampki LED 

H107D-A07 Zestaw akcesoriów 

H107D-A04 Moduł kamery 0.3Mpx  

H107D-01 4x baterie Ni-MH 2000mAh nadające się do wielokrotnego ładowania 

H301F-15 karta pamięci 

 

W celu zakupu części zamiennych skontaktuj się ze sklepem, w którym kupiłeś Quadcopter.  

 

 

 

 

Dyrektywa UE (WEEE) 

W związku z dyrektywą Unii Europejskiej 2002/96/EC dotyczącą utylizacji sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego, obecnośd powyższego symbolu na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że zużyte, 

kooczące swój żywot produkty elektryczne i elektroniczne nie powinny byd wyrzucane razem z odpadami 

gospodarstwa domowego. W celu odpowiedniego wywozu, traktowania, przywracania i recyklingu, proszę 

oddaj ten produkt do specjalistycznego punktu. Prawidłowe wyrzucanie tego produktu pomoże zachowad 

cenne zasoby i chronid przed potencjalnymi niepożądanymi skutkami dla ludzkiego zdrowia i środowiska, które 

mogą postad na z nieodpowiedniego gospodarowania i przechowywania odpadów. Proszę skontaktuj się z 

władzami lokalnymi, by uzyskad informacje na temat najbliższego punktu zbiórki odpadów. Kary mogą byd 

nakładane za nieprawidłowe dysponowanie tymi odpadami zgodne z narodowym prawem.  

 

 


