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1. O tym podręczniku 

• Przeczytaj całą dokumentację, zanim zaczniesz używać drona. 

• Użytkowanie drona w nieodpowiedzialny sposób może grozić 

szkodami na osobach i w mieniu, a także unieważnić każdą udzieloną 

gwarancję. 

2. Dron 

 

 
Wirnik 

 
Kamera na gimbalu 

 
Podwozie 

 
Przedni wskaźnik świetlny LED 

 
Układ zobrazowania przedniego 

 
Silnik 

 

 

 
Przełącznik zasilania 

 
Tylny wskaźnik świetlny LED 

 
Układ zobrazowania tylnego 

 
Otwór wydechowy 
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 Gniazdo karty pamięci SD  Akumulator drona 

  
 Gniazdo USB-C 

 

 
 
Czujnik ultradźwiękowy 

 Dioda LED oświetlenia dolnego 

 Układ zobrazowania dolnego 

3. Światła ostrzegawcze LED 

Na końcu każdego z wysięgników drona znajduje się wskaźnik świetlny LED. 

Przednie diody LED dają ciągłe, niebieskie światło – oznaczają nos (przód) 

drona. Tylne diody LED sygnalizują bieżący stan lotu drona. W poniższej 

tabeli opisano znaczenie każdego wskaźnika stanu. W poniższej tabeli 

opisano znaczenie każdego wskaźnika stanu. 
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Opis znaczenia stanów świateł ostrzegawczych LED 

Przedni wskaźnik 
świetlny LED 

Tylny wskaźnik świetlny 
LED 

Znaczenie 

Stan normalny 

Ciągłe niebieskie światło Ciągłe zielone światło 
Rozpoczął się samotest 

systemu 

Ciągłe niebieskie światło 
Zielone światło miga 

powoli 

Dron w trybie nawigacji 
GPS 

  

Ostrzeżenie 

Ciągłe niebieskie światło 
Żółte światło miga 

powoli 

Dron w trybie nawigacji 
ATTI 

  

Ciągłe niebieskie światło 
Żółte światło miga 

powoli 
Akumulator bliski 

wyczerpania 

Ciągłe niebieskie światło 
Czerwone światło miga 

powoli 

Akumulator na 

wyczerpaniu 
  

Ciągłe niebieskie światło 
Czerwone światło miga 

powoli 

Krytyczny problem 

techniczny lub błąd IMU 

Kalibracja kompasu 

Ciągłe niebieskie światło Ciągłe żółte światło 
Gotowość do kalibracji 

kompasu 

Ciągłe niebieskie światło Ciągłe zielone światło Kalibracja udana 

Ciągłe niebieskie światło Ciągłe żółte światło Kalibracja nieudana 

Parowanie 

Niebieskie światło miga 

szybko 

Zielone światło miga 

szybko 

Trwa parowanie drona z 

kontrolerem 
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4. Kontroler 

 

 

 
Przełącznik zasilania 

 
Przycisk powrotu do miejsca startu 

 
Przycisk pauzy 

 
Joystick 

 
Wskaźnik stanu akumulatora 

 
Uchwyt na urządzenie mobilne 

 
Złącze ładowania 

 
Antena 

 

 

 

 
Przejściówka kontrolera 

 

Pokrętło sterowania kątem 

gimbala 

 

Przełącznik kamera 

wideo/aparat  
Wlot powietrza 

 
Przycisk programowalny 

 
Wylot powietrza 
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5. Ładowanie akumulatora drona i kontrolera  

(1) Akumulator drona: Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady z obu stron 

akumulatora, aby go odłączyć, po czym podłącz kabel ładowania do 

gniazda ładowania na akumulatorze. 

 

 
(2) Ładowanie akumulatora kontrolera: Podłącz kabel ładowania USB-C 

do gniazda USB-C na kontrolerze. 

 

Uwaga 

• Przed rozpoczęciem lotu naładuj całkowicie akumulator drona i 

kontrolera. Używaj wyłącznie ładowarki przeznaczonej dla tych urządzeń. 

• Ładowanie akumulatora drona do pełna zajmuje ok. 90 minut, zaś 

kontrolera – ok. 120 minut. 

• Wskaźnik stanu akumulatora drona miga cyklicznie podczas ładowania i 

zgaśnie, gdy akumulator naładuje się do końca. 
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6. Instalacja aplikacji Autel SkyTM 

Sposób podłączenia aplikacji opisano poniższej. 

1. Wpisz „Autel Sky” w wyszukiwarce App Store lub Google Play, po 

czym wybierz i zainstaluj aplikację Autel SkyTM. 

2. Uruchom aplikację po zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym. 

3. Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, 

podłącz urządzenie mobilne do kontrolera. 

7. Przygotowanie drona do lotu 

(1) Zanim włączysz zasilanie drona jego przełącznikiem, bezwzględnie 

zdejmij osłonę ochronną z gimbala. 

 

 
(2) Rozłóż wysięgniki i łopaty wirników. 

 
 

 

Ważne 

 Wyłącz zasilanie drona jego przełącznikiem, zanim złożysz 

wysięgniki. Najpierw złóż tylne wysięgniki i łopaty tylnych 

wirników, potem przednie wysięgniki i łopaty przednich wirników. 
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8. Montaż wirników 

Wirnik został fabrycznie zamontowany na dronie. Jeśli trzeba zamontować 

go ponownie, zrób to w poniższy sposób. Pamiętaj, że wirnik musi być 

nieuszkodzony i solidnie zamontowany na dronie, zaś wirniki należy 

zakładać na silniki, które mają ten sam kolor, co kółko na wirniku. 

• Montaż wirnika 

(1) Wyłącz zasilanie drona. 

(2) Dobierz wirniki pasujące kolorami do silników drona. 

(3) Załóż i dokładnie dociśnij wirnik, po czym obróć go w kierunku 

zamknięcia blokady, aby wirnik został solidnie przymocowany. 

• Demontaż wirnika 

(1) Wyłącz zasilanie drona. 

(2) Dociśnij wirnik solidnie, po czym obróć go w kierunku otwarcia 

blokady, aby móc zdjąć wirnik. 

 

 
Wstęp 

 

Kierunek zamknięcia blokady: Obróć w oznaczonym kierunku, aby 

przymocować wirnik. 

 

Kierunek otwarcia blokady: Obróć wirnik w kierunku opisanym w 

instrukcji demontażu, aby go zdjąć. 

 
Wirnik z czarnym kółkiem pasuje do silnika z czarnym 

oznaczeniem 

 Wirnik z białym kółkiem pasuje do silnika z białym oznaczeniem 
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Ostrzeżenie 

 Wyłącz zasilanie drona jego przełącznikiem, zanim przystąpisz 

do montażu lub demontażu wirników. 

 

Ważne 

 Noś rękawice ochronne podczas montażu i demontażu wirników. 

9. Przygotowanie kontrolera 

(1) Powoli rozłóż uchwyt na urządzenie mobilne. 

 

 

(2) Jakość sygnału połączenia między kontrolerem i dronem jest 

najlepsza, gdy płaszczyzna anteny skierowana jest ku dronowi. 

 

10. Włączanie zasilania 

(1) Naciśnij i przytrzymaj przełącznik zasilania przez 2 sekundy, aby 

włączyć kontroler. 
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(2) Naciśnij i przytrzymaj przełącznik zasilania przez 3 sekundy, aby 

włączyć zasilanie drona. Wskaźnik stanu akumulatora włączy się, 

sygnalizując stan naładowania akumulatora drona. 

 

 

11. Start 

(1) Aby wystartować dronem, postaw go na płaskim podłożu i stań za 

dronem. 

(2) Przechyl joystick do siebie lub od siebie i przytrzymaj tak przez 1 

sekundę, zgodnie z poniższą ilustracją. 

 

lub 

 

 
(3) Gdy silniki włączą się, powoli przesuń lewy joystick w górę (tryb 

2). 

 

 
Uwaga: Przed startem drona postaw go na płaskim podłożu i stań za 

dronem.  
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12. Sterowanie joystickami (tryb 2) 

Lewy drążek 

 

 

Prawy drążek 

 

 

Widok w lewo Widok w lewo 

Widok w lewo Widok w lewo 

Popchnij w górę 

Popchnij w górę 

Popchnij w dół 

Popchnij w dół 

Wzlot Opadanie 

Widok z góry Widok z góry 

Obrót w lewo Obrót w prawo 

Pociągnij w lewo Pociągnij w prawo 

Lot naprzód Lot wstecz 

Nos Nos 
Ogon 

Ogon 

Pociągnij w lewo 

Lot poprzeczny 
w lewo 

Lot poprzeczny 
w prawo 

Pociągnij w prawo 

Widok z tyłu Widok z tyłu 
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