
Instrukcja obsługi / latania 

Model: DRON LF609

Kod produktu: Z448

Uwagi wstępne i obostrzenia:

Wszystkich operatorów dronów, niezależnie od charakteru lotu (komercyjny, rekreacyjny, sportowy itd.) 
obowiązują zasady prawa lotniczego, wspólne dla wszystkich statków powietrznych.

Zgodnie z załącznikiem 6 do Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 26 marca 2013.r) operator drona:

 musi zapewnić, by dron był używany w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób, mienia lub 
innych użytkowników przestrzeni powietrznej;

 musi wykonywać lot z uwzględnieniem warunków meteorologicznych oraz informacji o 
ograniczeniach w ruchu lotniczym;

 musi wykonywać lot w sposób zapewniający bezpieczną odległość od osób i mienia w przypadku 
awarii lub utraty kontroli nad dronem;

 ponosi odpowiedzialność za decyzję o wykonaniu lotu oraz jego poprawność;
 przed lotem musi dokonać kontroli stanu technicznego bezzałogowego statku powietrznego oraz 

stwierdzić poprawność działania tego statku i urządzeń sterujących, jeżeli występują;
 zapewnia pierwszeństwo drogi innym użytkownikom przestrzeni powietrznej.

UWAGA! Powyższe rozporządzenie dotyczy BSP (bezzałogowych statków powietrznych) o masie MTOM 
(maksymalną masę startową – ang.  Maximum Take-Off Mass) do 25kg i tylko takimi dronami możemy 
latać w polskiej przestrzeni powietrznej na zasadach opisanych w powyższym rozporządzeniu.

Dronem na terenie Polski można poruszać się bez specjalnego zezwolenia jedynie w niekontrolowanej 
przestrzeni powietrznej (klasa G) z wyłączeniem wszelkich elementów niesklasyfikowanych (strefy D, P, R, 
TSA, inne) i kontrolowanych (CTR, TMA), które mogą znajdować się w przestrzeni G.



Jeśli twój dron z całym wyposażeniem waży poniżej 25 kg, lot odbywa się w zasięgu Twojego wzroku i 
ma charakter rekreacyjno-sportowy – to nie potrzebujesz specjalnego zezwolenia, pod warunkiem że 
nie znajdujesz się w niekontrolowanej przestrzeni powietrznej.

Latać dronem możesz w przestrzeni od ziemi do ok. 3 km nad jej powierzchnią. Nie należy latać w pobliżu 
lotnisk, nad ludźmi, miastami, budynkami i drogami. ULC stworzył stronę z grafiką, którą zadedykował 
specjalnie operatorom dronów. Kierując się bezpieczeństwem ULC odradza operatorom latania nad ludźmi i
budynkami.

Pamiętaj iż wysokość powyżej 150 metrów to przestrzeń przeznaczona dla statków powietrznych i to 
operator drona ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wypadku w tej przestrzeni.

Pamiętaj iż dzieci mogą używać drona wyłącznie w obecności rodziców. Drony nie są przeznaczone dla 
dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Typowe usterki nie podlegające gwarancji:

Pamiętaj iż dron jest urządzeniem latającym i nieprawidłowe jego używanie może doprowadzić do jego uszkodzenia 
już podczas pierwszego użycia. Przed przystąpieniem do pierwszych lotów szczegółowo zapoznaj się z instrukcją 
obsługi i wykonaj zalecane ćwiczenia.  Szkodzenia mechaniczne drona wynikające z jego nieprawidłowego używania 
nie podlegają gwarancji. 
 
Drona nie należy używać w warunkach wilgotności lub zakurzenia. Nie należy latać dronem podczas deszczu  ani w 
pobliżu piasku. Układu napędowego nie należy smarować i muszą pracować na sucho.

Do typowych uszkodzeń nie objętych gwarancją należą:
- skrzywienie ośki wirnika silnika 
- blokada mechanizmu z powodu kurzu lub piasku
- pęknięcia w wyniku upadku.



OPIS PILOTA MODELU LF609

Przed pierwszym użyciem.

Przed pierwszymi lotami dla własnego bezpieczeństwa  zalecane jest wykonanie kilku podstawowych ćwiczeń w 
zakresie kierowania dronem.

1. Start z punktu A i utrzymanie drona na powierzchni na wysokości ok 1 m a następnie lądowanie w w punkcie 
A.

2. Start drona z punktu A  następnie utrzymanie drona na wysokości 1 m przez ok 30 sec. A następnie przelot i 
lądowanie w wyznaczonym punkcie 

Podstawowa wiedza:



Synchronizacja z pilotem – każdy dron przed uruchomieniem wymaga synchronizacji z danym pilotem, czynność ta 
jest konieczna aby w przypadku zabawy z dwoma dronami połączenia z pilotem wzajemnie się nie zakłócały. W tym 
celu włączamy drona następnie włączamy pilota i wykonujemy szybki ruch drążkiem mocy w stronę ku górze a 
następnie ku dołowi. Po prawidłowej synchronizacji pilot wyda jeden długi dźwięk  i diody w dronie przejdą ze stanu 
szybkiego mrugania w stan mrugania wolnego.

Konstrukcja drona – każdy dron posiada zabudowane dwa silniki typu A (prawoskrętne) i dwa silniki typu B 
(lewoskrętne) Pamiętaj iż silniki typu A muszą współpracować ze śmigłami typu A oraz silniki typu B wyłącznie ze 
śmigłami typu B . W przypadku założenia chociaż jednego śmigła błędnie doprowadzi to do rozbicia drona  zaraz po 
jego starcie. 

     

Informacja o danym typie śmigla zwykle znajduje się  wytłoczona od spodu śmigła jak również na obudowie drona.

Sterowanie dronem –  Pamiętaj iż dron może poruszać się w następujących kierunkach:

1. W prawo – w lewo

2. W przód w tył:



3. Góra – dół:

4. Może obracać się wokół własnej osi w prawo lub w lewo :

Funkcje bezpieczeństwa -  w większości dronów działają tak zwane funkcje bezpieczeństwa np. natychmiastowe 
wyłączenie silników. Pamiętaj iż funkcję tą można używać w przypadku zagrożenia lub gdy stracimy kontrolę nad 
dronem. Funkcja wyłączenia silników powoduje zatrzymanie ich pracy i w podczas lotu spowoduje spadanie drona ale
może pozwolić uniknąć np. zderzenia z innym obiektem.  Funkcja automatycznego wyłączenia silników działa gdy w 
tym samym czasie gwałtownie przesuniemy oba drążki sterujące w dół z jednoczesnym ich zbliżeniem do siebie tak 
jak to przedstawia rysunek:

Kalibracja drona – Każdy dron przed pierwszym użyciem lub w przypadku kiedy lata niestabilnie wymaga wykonania 
kalibracji. Stabilny lot drona jest w tedy gdy podnosząc drona do góry za pomocą gałki ciągu dron porusza się 
pionowo do góry nie przesuwając się w żadnym kierunku jak również nie obraca się on wokół własnej osi. 
Jeżeli dron po starcie przechyla się w którąś stronę to dokonujemy kalibracji drona w przeciwną stronę:
Należy pamiętać iż na stabilność drona ma wpływ siła wiatru. Dronów nie należy używać gdy siła wiatru przekracza 4 
km/h



Należy ustawić drona na poziomej podstawie w ten sposób, aby przód drona pokrywał się z przodem pilota 
sterującego, następnie dźwignią mocy lekko unieś drona do góry. Dron zaczyna startować, lecz z pewnością 
nierównomiernie i przechyla się w którąś stronę. Jeśli przechyla się np. w lewo to przesuwasz przycisk kalibracyjny 
(nazwany na rysunku kalibracja w prawo, w lewo) w prawo. Jeśli dron przechyla się np. do przodu to przesuwamy 
przycisk kalibracyjny (opisany na rysunku kalibracja w przód, w tył) w tył i czynność powtarzamy kilkakrotnie, aż 
uzyskamy efekt, że podczas ruchu dźwignią mocy dron będzie startował idealnie pionowo bez przechylania. 

  Jeśli podczas lotu dron samoczynnie obraca się wokół własnej osi możemy dokonać kalibracji przyciskiem z lewej 
strony (opisanym na rysunku jako obrót wokół osi).

Ładowanie akumulatora -  czas ładowania akumulatora to zwykle ok 100-180min.  Ładowania dokonujemy za pomocą
dołączonej do zestawu przejściówki usb podłączając przewody baterii do adaptera a sam adapter do ładowarki usb 
( ten sam, jakim ładujemy telefon ) lub komputera.  Długi czas ładowania znacznie poprawia parametry pracy baterii. 
W związku iż czas ładowania jest długi zaleca się zaopatrzenie w kilka dodatkowych akumulatorów.

Co to jest headless mode -  zwróć uwagę iż gałki sterowania działają zgodnie jak pokazaliśmy w rozdziale sterowanie 
dronem tylko w przypadku gdy przód drona i przód pilota wskazują w jednym kierunku. Gdy po starcie obrócimy 
drona wokół własnej osi np. celem powrotu do bazy kierunki te zmieniają się i przesunięcie gałki w prawą stronę 
spowoduje teraz iż dron poleci w stronę naszą lewą.   W przypadku kiedy stracimy kontrolę nad dronem lub nie 
widzimy w którą stronę wskazuje przód można użyć przycisku który w pilocie opisany jest jako headless mode czyli 
tryb bezwarunkowy. Tryb ten oznacza iż niezależnie od położenia drona wokół własnej osi  skierowanie gałki np. w 
prawo dron poleci zawsze w stronę naszej prawej strony. Działanie trybu przedstawia poniższy rysunek, gdzie strzałka 
czerwona wskazuje przód drona a strzałka niebieska wskazuje kierunek lotu.

1. Tryb normalny- źródłem ustalenia kierunku jest dron:

2. Tryb headless mode źródłem ustalenia kierunku  jest pilot:

Tryb Headless mode – a nowe modele dronów.

Aktualnie producenci dronów dodają nową funkcję, która wyłącza tryb headless mode – w ten czas pilot ma 
ułatwione zadanie.

Po wyłączeniu headless mode dron zawsze poleci w kierunku jaki wybierzemy na pilocie.



Auto start i auto powrót -  po wykonaniu synchronizacji drona z pilotem i naciśnięciu klawisza auto start dron w ciągu 
3 sek powoli wystartuje i uniesie się na wysokość ok 1 m. Klawisz auto powrót służy do automatycznego powrotu i 
lądowania drona. 

Uwaga! Klawisz autopowrotu działa wyłącznie w trybie headless mode i w przypadku kiedy przód pilota i przód 
drona są skierowane w tą samą stronę.

Zawieszenie w powietrzu /altitude hold/  - funkcja pomaga na zawieszenie drona w jednym miejscu w powietrzu, co 
pozwala nam np. na lepsze nagrywanie z powietrza. Funkcja zawieszenia nie powinna być używana gdy dron od chwili
startu leciał mniej niż 1 min.

Beczka czyli obrót w powietrzu o 360 stopni – upewnij się iż dron jest co najmniej 4 m nad ziemią i naciśnięcie 
klawisza obrót 360 spowoduje iż dron wykona tak zwaną beczkę. Ewolucja może być wykonana w prawą lub lewą 
stronę. Po naciśnięciu klawisza obrót 360 wykonaj ruch klawiszem sterującym w prawo lub w lewo, obrót zostanie 
wykonany zgonie z ruchem .

Reset parametrów podczas lotu – podczas trwania lotu w przypadku kiedy pogubimy się we włączonych parametrach 
możliwe jest wykonanie resetu ustawień  do parametrów startowych. W tym celu gwałtownym ruchem przesuwamy 
obie gałki sterujące w prawy dolny róg . Po 2 sek nastąpi reset parametrów.

Moduł kamery (dotyczy wersji z kamerą wifi) – aby rozpocząć nagrywanie filmów należy podłączyć do drona kamerkę 
video. Do robienia zdjęć lub nagrania video służą na pilocie odpowiednio przyciski foto i video.

Moduł wifi – służy do przekazywania obrazu do telefonu komórkowego jak również umożliwia sterowanie dronem za 
pomocą telefonu lub tabletu. Należy pamiętać iż zmiana sterowania pilotem lub telefonem może odbywać się tylko 
podczas postoju drona. Podczas uruchomionego modułu wifi zapis filmu i zdjęć możliwy jest w telefonie.

Aby połączyć drona z naszym telefonem należy zainstalować program, program jest zawsze pobierany z internetu po 
zeskanowaniu kodu QR.  Po instalacji programu wchodzimy w ustawienia telefonu następnie w sieci wifi i łączymy 
telefon z dronem wybierając połączenie z siecią wifi drona. Kod QR pozwala na zainstalowanie programu fabrycznego 
do obsługi drona.

Aplikacja firmowa TH FPV do sterowania modelem LF609

Sterowanie na smartfonie.



Pobierz poprzez zeskanowanie kodu QR lub wyszukaj w sklepie Play / App TH FPV i zainstaluj aplikację na 
smartfon lub tablecie. Następnie przeszukaj sieci wi-fi i połącz się z dronem. 



Aplikacja dedykowana przez producenta do obsługi lotów to: TH FPV i jest ona kompatybilna z systemami 
Android oraz iOS

Polecamy również zapoznanie się z filmem pilotażu drona:

https://www.elektrostator.pl/blog/dron-zle-lata-krotki-instruktaz-pilotazu-drona

Przygotowanie do lotu :

1. Przed przystąpieniem do pierwszego lotu należy: sprawdzić wszystkie elementy drona wizualnie i 
zamontować ochrony na śmigła/silniki.
     

2. Uruchomienie drona / pilota 
Należy zdjąć pokrywę baterii i połączyć przewody kabla zasilającego z baterią. Na górnej części kadłuba 
znajduje się przycisk ON/OFF , którym uruchamiamy drona. 

Włączamy pilota poprzez wciśniecie przycisku On/Off..
( w zestawie nie ma baterii do pilota- przed jego uruchomieniem należy włożyć 4 baterie AAA

3. Synchronizacja / połączenie pilota z dronem 

Po złożeniu i naładowaniu należy ustawić drona na stałym podłożu i ustawić wyłącznik w pozycji ON, dron zaczyna 
sygnalizować szybkim mruganiem diód, następnie ustawiamy przycisk Power na pilocie w pozycji ON i dokonujemy 
synchronizacji drona przesuwając lewy joystick mocy maksymalnie do przodu lub do tyłu i natychmiast powracamy do 
pozycji zero. Diody sygnalizują wykonaną synchronizację powolnym mruganiem lub pojawi się sygnał dźwiękowy

4. Ładowanie baterii: przed ładowaniem, należy baterię wcześniej wyjąć z obudowy drona. Podpinamy baterię 
do kabla z adapterem USB, który wpinamy do gniazdka USB w np. w komputerze lub w ładowarce sieciowej.


