
 

 

 

 

Syma X5SW használati útmutató 

 

Fő jellemzők: 

Négytengelyes struktúra, ami mozgékonnyá és gyorsabbá teszi a drónt repülés közben.  

Beépített hattengelyes giroszkóppal rendelkezik a precíz lebegésért. Moduláris struktúra 

jellemzi, ami könnyebbé teszi az összeszerelést és a karbantartást. 360 fokos forgatás és 

dobásos repülés funkció. Headless funkció; WIFI-s valós idejű légifotó.  

 

Biztonsági előírások: 

1. Kérjük a drón alkatrészeit helyezze mindig olyan helyre, ahol a gyermekek nem 

érhetik el.  

2. Elég bekapcsolni a drónt, első repüléskor a joystick kart lassan mozgassa, hogy 

elkerülhetőek legyenek a drón gyors felemelkedése miatti balesetek.  

3. Repülés után először a kontrollert kapcsoljuk ki, utána a drónt.  

4. Ne tegye az akkumulátort magas hőmérsékletű, meleg helyre. (például tűz vagy 

fűtőtest közelébe) 

5. Repülés alatt a dróntól 2-3 méter távolságot kell tartani, hogy a drón ne ütközzön 

fejhez, archoz, testhez leszálláskor.  

6. Ha gyermek műköteti a drónt, felnőtt jelenléte is szükséges. A drón működés közben 

mindig maradjon látótávolságon belül. Ez kényelmes működtetést biztosít. 

7. Nem újratölthető elemet ne töltsön újra! Behelyezéskor mindig figyeljen a helyes 

polaritásra.  

8. Ha nincs használatban a drón, először kapcsolja ki a kontrollert, majd a drónt és 

vegye ki az elemet.  

9. Kerülje a rövidzárlatot. 



 

 

Karbantartás: 

 

1. Tiszta, puha szövettel takarítsa le az eszközt rendszeres időközönként. 

2. Ne tegye ki közvetlen hőnek, fénynek! (például napsugárzás) 

3. A drón nem érintkezhet vízzel! Ez károsítja az elektromos berendezéseket. 

4. ellenőrizze rendszeresen a csatlakozót és már részeket! Sérülés felfedezése 

esetén ne használja az eszközt, míg meg nem történik a csere/javítás. 

 

A doboz tartalma:  

- 1 db drón 

- 2.4 G kontroller 

- 1 db USB töltőkábel 

- 1 db felhasználói kézikönyv 

- 2 db védőkeret 

- 1 db telefontartó 

- 1 db csavarhúzó 

- 4 db leszállótalp 

- 1 db WIFI-s kamera 

- 4 db csavar 

- 4 db propeller 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A kontroller: 

 

 

Az elemek üzembe helyezése: 

Nyissa fel az elemfedőt kontrolleren és helyezze be a 4 db AA elemet, ügyelve a helyes 

polaritásra. Ne használjon egyszerre régi és új elemeket, illetve különböző típusú elemeket.  

 

 

 

 

 



 

 

A kontroller LCD kijelzője:  

 

1. Oldalirányú finomhangolás (kezdőpont középen) 

2. Előre/hátra mozgás finomhangolás (kezdőpont középen) 

3. Balra/jobbra fordulás finomhangolás (kezdőpont középen) 

4. Előre mozgás (kezdőpont a legalacsonyabb szinten) 

5. Hátra mozgás (kezdőpont a legalacsonyabb szinten 

6. Jobbra mozgás (kezdőpont a legalacsonyabb szinten) 

7. Balra mozgás (kezdőpont a legalacsonyabb szinten) 

8. Balra fordulás (húzza a bal irányító kart balra, a drón balra fordul) 

9. Jobbra fordulás (húzza a bal irányító kart jobbra, a drón jobbra fordul) 

10. Magas/Alacsony sebesség: nyomja meg a „A” gombot néhány másodpercig, hogy 

változtasson a két opció között. 

11. Energiaszint mutató: Megmutatja a kontroller töltöttségi állapotát.  

12. Alapüzemmód kikapcsolás esetén. A MODE 2-re való váltáshoz  tolja a „B” gombot 

jobbra majd kapcsolja be a kontrollert. Ha vissza akar váltani MODE 1-re, 

ugyanezeket a lépéseket hajtsa végre.  

13. Jelerősség mutató: Jellemzően maximális értéken 

 

A leszállótalpak és a védőkeret felszerelése 

 

1. Csatlakoztassa a leszállótalpakat a drón alján lévő csatlakozó pontokra az 1. ábra 

szerint. 

2.  Csatlakoztassa a védőkeretet minden sarokba majd csavarozza a helyére a 2. és 3. 

ábra szerint. 

 



 

 

A telefontartó felhelyezése 

 

1. helyezze a telefontartót a kontroller antennájára az 1. ábra szerint. 

2. Állítsa be a kívánt méretet a 2. ábra szerint 

3. A telefontartó leszereléséhez húzza le erősen a tartót a 3. ábra szerint. 

 

WIFI szoftver letöltés és installálás 

Android telefon esetén töltse le a SYMA FPV szoftver a www.symatoys .com oldalról vagy 

szkennelje be a használati utasítás végén lévő vonalkódot. IOS esetén töltse le a szoftvert az 

APP STORE-ból vagy szkennelje be a használati utasítás végén lévő vonalkódot.  

Csatlakoztatási leírás 

A kamera jelzőfénye zölden világít, ha csatlakoztattuk a drónhoz. Piros fény villog 20 

másodpercig a telefonhoz való csatlakozáskor. A telefonján keresse meg a beállításokat, 

nyissa meg a WIFI-t, keresse meg a hálózatok között az „FPV WIFI ****” nevet. Kattintson a 

csatlakozásra, várja meg a csatlakozást, végül lépjen ki. Nyissa meg a SYMA FPV szoftvert, 

kattintson a „START” gombra, lépjen az irányító interface-re. A telefon kijelzőjén látható a 

kép. A WIFI ilyenkor a legerősebb jelet mutatja.  

 

 

A valós idejű interface ikonjai 

 

 



 

 

Valós idejű légi fotó: 

Fotó és videó: Ha a WIFI kamera normál állapotban van, kattintson a fotó vagy videó ikonra a 

valós idejű interface-en a videó vagy fotó elkészítéséhez. Az elkészült felvételek 

visszanézhetőek a „photo and video check” mappában.  

 

Kontroller módok és instrukciók: 

A kontroller két móddal rendelkezik, a MODE 1-gyel és a MODE 2-vel. Húzza jobbra a „B” 

gombot, majd kapcsolja be a kontrollert, hogy módot válthasson.  

MODE 1: 

Irányok: 

 

Fel/le mozgás: Húzza a bal irányító kart felfelé vagy lefelé, ekkor a drón fel/le mozog.  

 

 

Előre/hátra mozgás: Húzza a jobb irányító kart felfelé vagy lefelé, ekkor a drón előre/hátra 

mozog.  

 

 

Jobbra/Balra forgás: Húzza a bal irányító kart balra vagy jobbra, ekkor a drón balra/jobbra 

forog.  

 



 

 

 

Jobbra/bara repülés: Húzza a jobb irányító kart balra vagy jobbra, ekkor a drón balra és 

jobbra repül.  

 

Finomhangolások: 

 

Előre/Hátra finomhangolás: Ha a drón sodródik előre vagy hátra, korrigálhatja az előre/hátra 

mozgás finomhangoló gomb fel/le mozgatásával.  

 

Oldalmozgás finomhangolása: Amikor a drón jobbra vagy balra csúszik, korrigálhatja az 

oldalmozgást finomhangoló gomb jobbra/bara mozgatásával. 

 

Forgás finomhangolása: Ha a drón jobbra vagy balra fordul, korrigálhatja a forgást 

finomhangoló gomb jobbra/balra mozgatásával.  

 

MODE 2  

Irányok:  



 

 

 

Fel/le mozgás: Húzza a bal irányító kart felfelé vagy lefelé, ekkor a drón fel/le mozog.  

 

 

Előre/hátra mozgás: Húzza a jobb irányító kart felfelé vagy lefelé, ekkor a drón előre/hátra 

mozog.  

 

Jobbra/Balra forgás: Húzza a jobb irányító kart balra vagy jobbra, ekkor a drón balra/jobbra 

forog.  

 

Jobbra/bara repülés: Húzza a bal irányító kart balra vagy jobbra, ekkor a drón balra és jobbra 

repül.  

 

Finomhangolások: 



 

 

 

Előre/Hátra finomhangolás: Ha a drón sodródik előre vagy hátra, korrigálhatja az előre/hátra 

mozgás finomhangoló gomb fel/le mozgatásával.  

 

 

Oldalmozgás finomhangolása: Amikor a drón jobbra vagy balra csúszik, korrigálhatja az 

oldalmozgást finomhangoló gomb jobbra/bara mozgatásával. 

 

 

Forgás finomhangolása: Ha a drón jobbra vagy balra fordul, korrigálhatja a forgást 

finomhangoló gomb jobbra/balra mozgatásával.  

 

Repülés a drónnal 

 

 

 



 

 

Funkció bemutatások 

 

1. Alacsony akkufeszültség védelem 

Ha a drón alján lévő indikátorok vibrálnak, az energiaellátottság nem megfelelő. Ez esetben 

hívja vissza magához a drónt. 

 

2. Túlárammal szembeni védelem 

Ha ütközés, törés történik, túlárammal szembeni védelem lép fel.  

 
 

3. Horizontális korrekció funkció 

Tegye a drónt vízszintes területre. A kontroller két irányító karját húzza egyszerre a jobb alsó 

sarokba 2-3 másodpercig. A drón indikátorai normál állapotból gyorsan villogóvá válnak. A 2-

3 másodperc elteltével az indikátorok normál állapotra váltanak, ami azt jelenti, hogy a drón 

korrekciója sikeres volt.  

 

4. 3D fordulat: 

Ha már elsajátította az alap működési funkciókat, végrehajthat fantasztikus trükköket is! 

Repítse a drónt több mint 3 méter magasra, majd nyomja meg a 3D fordulat gombot a 

kontroller jobb hátsó részén, végül tolja a jobb iránytó kart bármelyik irányba a 360 fokos 

fordulatért. Tipp: a 3D fordulat jobban megy, ha elég energia van az akkumulátorban.  

 

5. Hajításos repülés: 

A hattengelyes giroszkópnak köszönhetően, ha elhajíthatja a drónt és a gázkart teljesen 

feltolja, automatikusan kiegyensúlyozódik és egyenletesen lebeg.  

 



 

 

6. Headless funkció: 

Előre mutató irány definiálása: 

 

 

Kapcsolja be a kontrollert. 

 

 

 

Kapcsolja be a dónt, állta be az előremutató irányt és használja 

„dead ahead”-ként headless módban. 

 

 

Tolja a gázkart teljesen fel, majd teljesen le. Amikor a kontroller 

hangot ad ki, a frekvenciamoduláció és az előremutató irány 

meghatározása sikeres volt.  

 

Váltás headless módra és általános funkciókra: 

A frekvenciamoduláció után az indikátorok folyamatosan világítanak. A headless módba 

kapcsoló gomb a kontroller bal felső részén található. Ezt két másodpercig lehúzva a 

kontroller „DDD…” hangot ad ki. Ez azt jelenti, hogy belépett a headless módba. Ekkor az 

indikátorok egyszer lassan felvillannak négy másodperc alatt.  

 

Headless módban nem szükséges, hogy a pilóta tudja, merre van a drón eleje, csak a 

kontrolleren lévő irányoknak megfelelően kell irányítania.  

 



 

 

Az előremutató irány korrekciója: 

Ha a gép ütközik headless módban, csak ismét meg kell határozni az előremutató irányt. 

ehhez húzza egyszerre mindkét iránytó kart teljesen balra le. Ha a drón indikátorai három 

másodpercig lassan villognak, az azt jelenti, hogy a korrekció sikeres volt.  

 

 

Akkumulátorcsere 

1. Kapcsolja ki a drónt és nyissa fel az akkumulátort takaró bortót.  

 
2. Húzza ki az akkumulátor vezetékét a portból.  

 
3. Az akkumulátor töltéséhez használja az USB tötőkábelt, csatlakoztassa a drónhoz és a 

számtógép USB portjához. Az USB kábel indikátora világítani fog töltés közben, majd 

abbamarad, ha a töltés teljesen befejeződött. Figyelem: Ha a számítógépet használja 

töltéshez, húzza ki a töltőkábelt mielőtt kikapcsolja a számítógépet.  

 
4. Az akkumulátor vezetékét csatlakoztassa ismét a porthoz, zárja be a fedőt.  A töltési 

idő 130 perc, a repülési idő 5,5 perc. 

 
 

 

Figyelmeztetés: 



 

 

- A töltés ideje alatt legyen az eszköz száraz, jól szellőző helyen. tartsa távol a 

hőforrásoktól és robbanékony objektumoktól. 

- A töltés ideje alatt az akkumulátor ne legyen a drónban! A töltés folyamata 

felnőtt felügyeletével történjen a balesetek megelőzése végett. 

- Repülés után ne töltse az akkumulátort, míg az teljesen ki nem hűlt. Ellenkező 

esetben az akkumulátor felpúposodhat és tűzveszélyessé válik.  

- Mindig az eredeti töltőt használja! Ha az akkumulátor már régi vagy sérült, 

szerezzen be újat! 

- Ha huzamosabb ideig nem használjuk az akkumulátort, automatikusan veszít 

töltöttségéből. A túl gyakori töltés/merítés miatt az akkumulátor veszít 

élettartamából.  

 

WIFI kamera működésbe helyezés 

 A kamera felszerelése: 

- Tolja a kamerát a helyére az ábrának megfelelően.  

 
- Csatlakoztassa a kamera kábelét a drónhoz az ábrának megfelelően. 

 

 

A kamera leszerelése: 

- Húzza ki a drónból a kamera kábelét az ábrának megfelelően. 

 
 

- Nyomja meg a biztonsági kapcsolót és válassza le a kamerát a drónról az ábrának 

megfelelően.  



 

 

 
 

Karbantartás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Alkatrészek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  


