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A1 Instalacja sterowników i oprogramowania 
Upewnij si!, "e korzystasz z Naza-M Assistant w wersji 2.0 (lub powy"ej 2.0) do przeprowadzenia aktualizacji 

oprogramowania i konfiguracji parametrów. NIE u"ywaj Naza-M Assistant poni"ej wersji 2.0. 

 

1. Pobierz sterownik DJI Driver Installer i oprogramowanie NAZA-M assistant software ze strony 

producenta PHANTOMA (http://www.dji-innovations.com/products/phantom/downloads/).  

2. Po#$cz PHANTOMA z PC przez kabel USB, uruchom PHANTOMA. 

3. Przeprowad% instalacj! DJI Driver Installer, post!puj zgodnie z instrukcjami by j$ zako&czy'. 

4. Uruchom assistant software installer i post!puj zgodnie z instrukcjami by zako&czy' instalacj!. 

 

A2 Konfiguracja oraz aktualizacja oprogramowania i 
firmware'u 

1. W#$cz komputer. Podczas pierwszego u"ycia upewnij si! czy komputer jest po#$czony z internetem. 

2. Najpierw w#$cz nadajnik, a nast!pnie urz$dzenie. Pod#$cz wielowirnikowca do PC za pomoc$ kabla 

USB. NIE PRZERYWAJ po#$czenia dopóki konfiguracja lub aktualizacja nie zostanie uko&czona. 

3. Prosimy odnie(' si! do sekcji instrukcji NAZA-M Szybki start “Monta" i konfiguracja->Krok3”, by 

uzyska' szersze informacje dotycz$ce u"ytkowania assistant software. 

4. Prosimy odnie(' si! do sekcji instrukcji NAZA-M szybki start “Za#$cznik-> Aktualizacja Firmware i 

Assistant Software” , by zapozna' si! ze szczegó#ami obs#ugi programu NAZA-M Assistant Software. 

5. Je(li jest wymagany TRYB MANUALNY, prosimy wybra' “Manual” z rozwijanego menu 

Basic->RC->Control Mode Switch w assistant software. Odnie(' si! do “Lot testowy-> Krok 1 Tryb 

sterowania - informacje” w instrukcji NAZA-M szybki start, by dowiedzie' si! wi!cej na temat trybu 

manualnego. 
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A3 Parowanie nadajnika z odbiornikiem 
Parowanie nadajnika z odbiornikiem zosta#o przeprowadzone zanim Phantom opu(ci#y fabryk!. Je(li trzeba 

mo"na sparowa' nadajnik z odbiornikiem wg. poni"szej instrukcji np. je(li zasz#a potrzeba wymiany nadajnika. 

Domy(lnym typem odbiornika jest PPM. 

NIE u"ywaj odbiornika/nadajnika PHANTOMA ze zdalnie sterowanym sprz!tem innych producentów. 

1. Zdemontuj obudow! Phantoma wg. instrukcji A8 Konserwacja -> Rozbieranie obudowy. 

2. Zlokalizuj modu# odbiornika (Receiver Module) na podstawie poni"szego obrazka. 

3. Je(li po w#$czeniu nadajnika i wielowirnikowca wska%nik LED (Indicator LED) znajduj$cy si! na 

p#ycie g#ównej odbiornika b!dzie (wieci# si! sta#ym czerwonym (wiat#em, oznacza to "e odbiornik 

nie ma aktualnie "adnego po#$czenia z nadajnikiem (wy#$cz nadajnik) 

!" Naci(nij przycisk (Link Button) na p#ycie g#ównej na wi!cej ni" 2 sekundy dopóki wska%nik LED nie 

zacznie mruga', nast!pnie zwolnij przycisk. #

$" Przesu& dr$"ek przepustnicy na sam dó#, a nast!pnie w#$cz nadajnik. Je(li wska%nik LED wy#$czy 

si!, po#$czenie mi!dzy nadajnikiem a odbiornikiem zosta#o nawi$zane. (Parowanie mo"e by' 

przeprowadzone tylko wtedy, kiedy wska%nik LED mruga na czerwono.)#
#
/-*012+
! Je(li nadajnik nie mo"e przej(' w tryb parowania, sprawd% czy dr$"ek przepustnicy jest w najni"szej 

pozycji.#
! PHANTOMA mo"na u"ywa' tylko wtedy, gdy parowanie zosta#o poprawnie przeprowadzone.#
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A4 Zmiana trybu sterowania nadajnika. 
W razie potrzeby mo"na zmieni' tryb pracy nadajnika, zgodnie z nast!puj$cymi procedurami. (Tryb pracy 

MODE1 i MODE2 przedstawiono poni"ej.) 

Pami!taj by przeprowadzi' kalibracj% nadajnika (rozdz. A5) po zmianie trybu sterowania nadajnika. 

 

1. Wykr!' praw$ p#ytk! dociskow$ przepustnicy (5). Nast!pnie zamocuj j$ za pomoc$ (rub po lewej 

stronie (1) w odpowiednim miejscu. Wyreguluj wysoko(' (ruby docisku przepustnicy (9), by ustawi' 

po"$dany opór.  

2. Wykr!' lewy element centruj$cy (2) wraz ze spr!"yn$ (8). Zamocuj go po prawej stronie nadajnika 

w odpowiednim miejscu (obok 3). Nast!pnie ustaw wysoko(' (ruby regulacyjnej, by uzyska' 

satysfakcjonuj$cy komfort pracy. (UWAGA: B$d% ostro"ny i nie przekr!' gwintu podczas ustawiania 

docisku przepustnicy i spr!"yny.) 

%" Zamie& wtyki kana#u 2（AIN2）7 i kana#u 3 (AIN3) 6. (Uwaga: Zwró' uwag! na kierunek wtyków）#

Mode2 

 

NO. Nazwa 

1 Otwór (rub 

2 Element centruj$cy 

3 )ruba regulacyjna 

4 )ruba docisku 

5 P#ytka docisku 

6 Kana& 3 

7 Kana# 2 

8 Spr!"yna centruj$ca 

9 Gniazdo (ruby docisku 
 

 
 

Mode1:     Przepustnica, po zwolnieniu nie utrzymuje centralnej pozycji. 

       Roll, po zwolnieniu wraca do pozycji centralnej. 

       Pitch, po zwolnieniu wraca do pozycji centralnej. 

       Yaw, po zwolnieniu wraca do pozycji centralnej. 

 

Model2:  Przepustnica, po zwolnieniu nie utrzymuje centralnej pozycji. 

       Roll, po zwolnieniu wraca do pozycji centralnej. 

       Pitch, po zwolnieniu wraca do pozycji centralnej. 

       Yaw, po zwolnieniu wraca do pozycji centralnej. 
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Poni"szy rysunek przedstawia udana zmian! trybu nadajnik na tryb 1. 

Tryb 1 
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A5 Kalibracja nadajnika 
Je(li tryb sterowania nadajnika zosta# zmieniony lub kalibracja nie by#a przeprowadzana przez d#u"szy czas, to 

jego kalibracja jest konieczna. 

 

CL：Course Lock 

HL：Home Lock 
#

1. Ustaw prze#$cznik S2 w pozycji OFF, a prze#$cznik S1 w pozycji GPS. 

2. Przesu& przepustnic! na sam$ gór!, jak i równie" dr$"ek Pitch. Przytrzymaj Pitch w górnej pozycji, 

jako "e po zwolnieniu wraca on do centralnej pozycji. 

3. W#$cz nadajnik, wska%nik d%wi!kowy powinien wielokrotnie wydawa' d%wi!k “Di—Di Di” . Ustaw 

prze#$cznik S2 w pozycji CL, nadajnik wyda d%wi!k “Di", oznacza to "e nadajnik wszed# w tryb 

kalibracji. (W tym czasie dr$"ek przepustnicy i dr$"ek Pitch nale"y trzyma' w górnym po#o"eniu 

przez ca#y czas.) 

!" Zwolnij dr$"ek Pitch i przesu& dr$"ek przepustnicy na centraln$ pozycj!. Przestaw prze#$cznik S1 

na pozycj! ATTI; nadajnik powinien wyda' d%wi!k “Di”. Nast!pnie kilkakrotnie przesu& ka"dy 

dr$"ek wzd#u" jego pe#nego zakresu. Nast!pnie przesu& dr$"ek przepustnicy na sam dó# i przestaw 

prze#$cznik S2 na pozycj! HL, nadajnik wyda d%wi!k “Di” potwierdzaj$cy prawid#owe zako&czenie 

procesu kalibracji.#
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A6 Mocowanie kamery i ramka kamery  
Zamocuj ramk! i kamer!. 

（1）Zamocuj kamer! w ramce. 

            

 

 

 

（2）Przykr!' ramk! kamery do obudowy wielowirnikowca. 

U"ywaj jedynie do#$czonych (rub na krzy"ak o rozmiarze M3.0*6, zbyt d#ugie (ruby mog$ uszkodzi' bateri! 

przechodz$c przez komor! baterii i wkr!caj$c si! w ni$, co mo"e doprowadzi' do eksplozji lub samozap#onu. 
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A7 Inteligentna kontrola orientacji lotu (IOC) (z modu!em GPS kompasu) 
Upewnij si%, czy przed u"yciem funkcja IOC zosta#a odblokowana w NAZA-M assistant software.  

Definicja kierunku do przodu: Phantom b!dzie lata' wzd#u" tego kierunku, po przesuni!ciu dr$"ka. 

Opis graficzny 

Przód wielowirnikowca    kierunek do przodu      punkt startowy      Przynajmniej 

10m od punktu startowego 

Przed startem 

Zazwyczaj przód lec$cego wielowirnikowca wyznacza kierunek jego lotu. U"ywaj$c IOC, gdziekolwiek si! 

znajdzie przód wielowirnikowca, nie ma on nic wspólnego z kierunkiem lotu: 

W trybie course lock (CL) kierunek do przodu b!dzie uzale"niony od zapisanej pozycji przodu wielowirnikowca 

przed startem. Przedstawiaj$ to poni"sze obrazki: (Czerwone i niebieskie strza#ki na nadajniku odpowiadaj$ 

ukierunkowaniu pitch and roll): 

                
! W trybie home lock (HL) kierunek do przodu jest taki sam jak kierunek wyznaczony od punktu 

startowego (po#o"enia nadajnika) do wielowirnikowca. Przedstawiaj$ to poni"sze obrazki: (czerwone i 

niebieskie strza#ki na nadajniku odpowiadaj$ kierunkom pitch and roll): 

                

Metody zapisywania kierunku przodu i punktu startowego 
Je(li u"ywasz funkcji IOC, pami!taj o kierunku do przodu podczas lotu z w#$czon$ blokad$ kursu (CL) oraz o 
punkcie startowym w trybie HL. S$ dwa sposoby na zapami!tanie kierunku do przodu punktu startowego: 
manualny i automatyczny. Mo"esz wybra' dowoln$ metod! zapisu pozycji. 

 Lot z Course Lock  Lot z Home Lock  

Automatyczny 
30 sekund po w#$czeniu zasilania 
wielowirnikowca. 

Przed startem, aktualna pozycja 
wielowirnikowca zostanie zapisana jako 
punktu startowy po przesuni!ciu dr$"ka 
przepustnicy po raz pierwszy, je(li zosta#o 
znalezionych 6 lub wi!cej satelitów GPS. 

Manualny 

Szybko prze#$cz S2 pomi!dzy 
pozycjami OFF i CL 3 do 5 razy by 
zapisa' aktualny kierunek przodu 
wielowirnikowca jako nowy kierunek do 
przodu, po 30 sekundach po tym jak 
w#$czysz urz$dzenie. (OFF ->CL-> 
OFF oznacza 1 raz.) 

Je(li 6 lub wi!cej satelitów GPS zosta#o 
odnalezionych mo"na zapisa' pozycj! 
startow$ przel$czaj$c szybko prze#$cznik S2 
3 do 5 razy pomi!dzy pozycjami CL i HL. (CL 
-> HL -> CL oznacza 1 raz) 
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Lot testowy IOC 

Odbyj lot IOC wed#ug nast!puj$cej procedury: 

Podczas 
samego lotu 

KROK1: 
Zachowaj 

KROK2: ON KROK3: OFF KROK4: ON again 

Course 

Lock     

Ustawienie 

prze#$cznika 

Zachowaj 

kierunek do 

przodu 

Przestaw S1 na pozycj! 

GPS lub ATTI, S2 na 

pozycj! CL 

Przestaw S2 na 

pozycj! OFF  

Przestaw S2 z OFF 

na CL 

Home Lock 
    

Ustawienie 

prze#$cznika 

Zachowaj 

pozycj! 

startow$ 

Ustaw prze#$cznik S1 na 

pozycj! GPS i S2 na 

pozycj! HL 

Ustaw 

prze#$cznik S2 

na pozycj! OFF  

Przestaw prze#$cznik 

S2 z pozycji OFF na 

HL  

UWAGI DOTYCZ&CE LOTU IOC！！！  

! LED b!dzie szybko mruga'  je(li zapis si! powiedzie. LED b!dzie mruga' powoli pomi!dzy a  

by wskaza', "e tryb IOC jest w#$czony, a urz$dzenie jest gotowe do lotu w trybach course lock (CL) lub 

home lock (HL). 

! Tryb Home lock (HL) wymaga odnalezienia 6 lub wi!cej satelitów GPS, a wielowirnikowiec jest oddalony 

o przynajmniej 10m od punktu startowego (nadajnika). 

! Przed lotem w trybie home lock (HL), nale"y odlecie' na 10m od punktu startowego, a nast!pnie 

prze#$czy' na tryb HL by lata' w trybie home lock, je'li wszystkie inne warunki zosta#y spe#nione. Je(li 

prze#$cznik S2 zosta# przestawiony na pozycj! HL, kiedy wielowirnikowiec nadal znajduje si! w 

promieniu 10m wokó# pozycji startowej i jest to pierwszy lot w tym trybie to je(li wszystkie wymagania 

zosta#y spe#nione, urz$dzenie prze#$czy si! w tryb home lock po tym jak znajdzie si! dalej ni" 10m od 

punktu startowego. 

! Je(li lataj$c w trybie HL urz$dzenie znajdzie si! ponownie w zasi!gu mniejszym ni" 10m, sygna# GPS 

b!dzie s#aby lub tryb lotu zostanie zmieniony na ATTI urz$dzenie b!dzie automatycznie lata' w trybie CL 

z aktualn$ pozycj$ przodu. 

! Je(li urz$dzenie lata w trybie HL daleko od nadajnika i punktu startowego nie nale"y przestawia' szybko 

prze#$cznika IOC, by nie przestawi' przypadkowo punktu startowego. 

! Oba tryby IOC powinny by' tobie dobrze znane zanim wybierzesz który( z nich podczas lotu, jak i 

pozycja startowa. Nie uruchamiaj tego trybu, je(li nie jeste( pewien czy zosta#a poprawnie zapisana. 

! Ci$g#e obracanie urz$dzeniem w locie spowoduje b#$d odchylenia (Yaw error). W tym przypadku, mo"na 

zatrzyma' lub spowolni' obracanie, tak by zyska' lepsze parametry lotu. 
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A8 Konswerwacja   
1. Rozbieranie obudowy 
1. Wykr!' wszystkie nakr!tki za pomoc$ klucza z zestawu i zdejmij (mig#$. 

2. Usu& (ruby zaznaczone na poni"szym rysunku za pomoc$ wkr!taka krzy"akowego i imbusa, a 

nast!pnie zdejmij obudow!. 

 

/-*0*2+
! Trzymaj zdemontowane elementy w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci. 
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2. Wyprowadzenie zasilania 
W Phantomie znajduje si! dodatkowy kabel zasilaj$cy, który mo"na wykorzysta' do zasilania w#asnych 

rozwi$za&. Napi!cie jest w nim takie samo jak w baterii. Czerwony kabel to +, natomiast szary to masa. 

Upewnij si!, "e te 2 kable si! nie stykaj$ ze sob$, by unikn$' zwarcia. 

 

 


