
SUPEREFFEKTIVE KAMPDRONER

VEJLEDNING TIL IMPERIAL

74-Z SPEEDER BIKE

DET INDEHOLDER EMBALLAGEN:

Farver og udformning kan afvige

- 74-Z SPEEDER BIKE

- Trådløs 2,4-GHz-fjernbetjening

- 2 × BATTERIER TIL SPEEDER BIKE™

- Instruktionshæfte

- OPLADER + USB-KABEL + LYSNETADAPTER 

(lysnetadapteren og USB-kablet benyttes til både emballagen og batteriopladeren)

- ROTORSKÆRME

- SKRUETRÆKKER (i siden af fjernbetjeningen)

- UNIVERSALVÆRKTØJ TIL ROTORER

- FALSK BATTERIDÆKSEL (til brug sammen med præsentationsæske)

- RESERVEDELE

- BELYST PRÆSENTATIONSÆSKE

ADVARSEL! Lithium-polymer-batterier tåler kun opladning i begrænset 

tid ad gangen. Se den medfølgende sikkerhedsinstruktion.
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• • Det indbyggede 6-aksede gyroskop holder Speeder Bike yderst stabil under alle forhold.

• • 4-kanals-betjeningsanordninger muliggør en helt fantastisk manøvredygtighed inklusive 360°-akrobatik

• • Positionslys med dioder gør dronen nem at følge

• • Håndmalet i samlerkvalitet

• • Ved flyvning i svag belysning oplyses dronen af løbelys

• • Lufttryksensor (impulsmotor) for svævning i konstant højde

• • Automatisk start/landing

• • Kalibrering af gyroskop

• • Automatisk landing beskytter mod styrt

• • Øvelsestilstand for begyndere

• • Dynamisk integrerede musiknumre og kamplarm giver en overvældende oplevelse

• • Fjernbetjeningen giver følelige tilbagemeldinger under kampsekvenser

• • Lithium-polymer-batterierne er lige til at skifte ud, så kampen ikke behøver  
  afbrydes særlig tit eller særlig længe

• • Infrarød kampteknologi

• • Indbyggede Star Wars-musiknumre for maksimal lydoplevelse

• • Højttaler og hovedtelefonstik i fjernbetjeningen

• • Montér selv identifikationsmærker for genkendelighed

• • Nem udskiftning af reservedele og gennemsigtige rotorer

• • Rotorskærme

• • Vokssegl (Når du læser dette, har du allerede brudt voksseglet)

• • Skruetrækker til udskiftning af batterier i fjernbetjeningen samt reparation af Speeder Bike

• • Og nogle positive overraskelser

• 

• Applikation til fjernbetjening via smartphone kommer inden længe. 

• Følg med på www.propelsw.com

FUNKTION

KOMMER SNART



Smartphone-
holderen 

trukket ud

PILOTUDS
TYR

Fjernbetjening tænd/sluk

Affyr bevæbning

Pal for smartphone-
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Rulning højre om

Højre styrepind

Dioder tænd/sluk
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fremtidig integration med 
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Automatisk start/landing

Øsken til nakkerem 
(medfølger ikke)

IR-modtager

Venstre styrepind

IR-antenne

Rotorer

Batterilås

Baglygter

Batteri

Lufttryksensor fra/
til
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65

GEM ÆSKERNE!!!

Løsn forsigtigt æskens låg og emballagens 
akrylvindue og læg dem til side. Frigør dronen 
fra standen ved at trække forsigtigt op i dronens 
skrog og frigøre motorerne fra gummistropperne. 
Træk dronen langsomt bort fra standens overflade 
uden at bruge kraft.

Vigtigt! Rotorerne er ikke monterede på dronen 
fra fabrikken. Du monterer rotorerne ved at følge 
vejledningen på side 10.

SÅDAN TAGES SPEEDER BIKE 

UD AF PRÆSENTATIONSÆSKEN:

Når dækslet tages af, lyses præsentationsæsken op 
indvendigt til musikledsagelse.

Bemærk! Hver gang du sætter låget på æsken og åbner 
det igen, afspilles et nyt musiknummer.

Præsentationsæsken oplades ved først at 
løsne akryltoppen. Derved bliver der adgang 
til præsentations-USB-porten på bagsiden af 
præsentationsæsken. Benyt det medfølgende USB-
kabel og lysnetadapter. Mens præsentationsæsken 
lader op, er det ikke muligt at tænde for lyd 
og lys. Når batteriet er helt opladet, tænder 
præsentationsbelysningen af sig selv. Nu kan du 
sætte akryltoppen på præsentationsæsken.

Hvis du ikke er sikker på, om batteriet lader, 
så prøv at tage USB-kablet ud og se, om lyset i 
præsentationsæsken tænder efter et par minutter. 
Under normale forhold tager det 40-60 minutter at 
lade præsentationsæsken helt op.

Bemærk! Husk at tage USB-kablet ud, når emballagen 
er helt opladet, så batteriet bevarer sin kapacitet.

Når batteriet er ved at være afladet, blinker lyset 
i præsentationsæsken.

OVERSIGT OVER PRÆSENTATIONSÆSKEN

SPECIFIKATIONER FOR DRONE

74-Z Speeder BikeTM TIE Advanced X1TM T-65 SPEEDER BIKETM

           Motor: 
Aratech impulsmotor, militær 

standard

Landingshastighed:
500 km/h

Konstruktion:
Hærdet stål

Besætning:
1 pilot

Bevæbning:
1× AX-20 strålekanon

   Energikilde:
SFS I-s3a solionisering

Motorer:
SFS P-s5.6 twin ion

Hastighed i atmosfæren:
1200 km/h

Konstruktion:
Hærdet stål

Besætning:
1 pilot

Bevæbning:
2× L-s9.3 laserkanoner

   Energikilde:
Novaldex 04-Z kryogen 

energicelle

Motorer:
4× Incom 4L4 fusionsjet

Hastighed i atmosfæren:
1050 km/h

Konstruktion:
Titanlegering

Besætning:
1× pilot, 1× astromech android

Bevæbning:
4× Taim og Bak KX9 

laserkanoner

USB-bøsning på 
æskens bagside

Sæt USB-kablet 
i for at oplade 
bagside
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1 - Løsn skruen og skyd af

2 - 4× AA-batterier

3 - Sæt dækslet på igen

SAMTLIGE 

DIODER I 

FJERNBETJENINGEN 

SKAL BLINKE

BENYT ALKALISKE 

ELLER GENOPLADELIGE 

1,5-V-BATTERIER

BEMÆRKNINGER

ISÆTNING AF BATTERIER I FJERNBET-

JENINGEN

1. På fjernbetjeningens bagside løsnes 
skruen, og batteridækslet skydes af.  Benyt 
skruetrækkeren i siden af fjernbetjeningen.

2. Sæt 4 AA-alkalibatterier (så vidt 
muligt genopladelige 1,5-V-batterier) i 
fjernbetjeningen. Pas på at vende dem rigtigt!

3. Sæt batteridækslet på igen og spænd skruerne.

4. Sæt skruetrækkeren på plads i siden af 
fjernbetjeningen.

5. Vend fjernbetjeningen om, tryk på tænd-sluk-
knappen i 2 sekunder og se, om dioderne blinker.
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SKYD FOR AT FRIGØRE/
FASTGØRE BATTERIETSTART MED AT FØRE FORENDEN 

AF BATTERIET IND OG TRYK TIL 
SIDST BAGENDEN AF BATTERIET 

PÅ PLADS

ISÆTNING AF BATTERI I 

SPEEDER BIKE™

1. Ved ibrugtagning frigør du batteriet ved at skyde dækslet til oplåst stilling som 
vist på illustrationen. Dernæst løsner du det batteridæksel, der er monteret fra 
fabrikken, idet det kun er monteret af kosmetiske hensyn.

2. Skyd det helt opladede batteri ind i dronens batterirum (se figuren).

3. Tryk batteriet ned, så det går helt på plads som vist nedenfor. Når batteriet er 
sat korrekt i, blinker dronens dioder .

4. Luk dækslet og skyd batteriet sikkert på plads.

Bemærk! Dronen er ikke forsynet med en afbryder 
og tænder automatisk, så snart lithium-polymer-
batteriet tilsluttes. Dronen slukkes ved at åbne 
batteridækslet og tage batteriet ud.
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KONSTANT 
rødt Tilslut-

tet

BLINKENDE

rødt Oplader

BLÅ:

90 % opladet
GRØN:

fuldt opladet

Illustration A

OPLADNING AF DRONENS LITH-

IUM-POLYMER-BATTERI

1. Montér det netstik på 
omformeren, der passer til 
stikkontakterne i dit land (se 
illustration A).

2. Sæt dernæst USB-ladekablet i 
lysnetadapteren og opladeren.

5. I gennemsnit tager 90 % opladning ca. 30 
minutter, mens fuld opladning tager yderligere 
10 minutter. Det anbefales at flyve med mindst 
90 % opladet batteri. Dronen kan flyve på et 90 
% opladet batteri i 6-8 minutter afhængigt af 
omgivelserne og flyvestilen. Lithium-polymer-
batterier tåler kun opladning i begrænset tid ad 
gangen.

3. Når dronens batteri er 90 % opladet, lyser 
opladningsindikatoren blåt.

4. Når dronens batteri er helt opladet, lyser 
opladningsindikatoren grønt.

Bemærk! Opladerens indikator 

lyser konstant rødt, lige når 

den tilsluttes, og blinker rødt, 

mens batteriet oplades.

BATTERI
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Dronens rotorsystem er en præcisionskonstruktion, 
der af hensyn til optimale flyveegenskaber kan 
kræve reparation eller udskiftning af og til. 
Ved ublid landing med stor hastighed risikerer 
rotorerne at blive beskadigede.

1. Dronen er udstyret med fire rotorer: to 
A-rotorer og to B-rotorer.

2. Når du monterer rotorerne, er det vigtigt, at 
du sætter A-rotorer på A-motorerne og B-rotorer 
på B-motorerne som vist på figuren til højre.

3. En rotor udskiftes ved at løsne den gamle 
rotor med universalværktøjet og klikke den ny 
rotor på plads ved at trykke den fast nedad.

MONTERING OG UDSKIFT-

NING AF PROPELLER

A

B

B

A

Universalværktøj:

Universalværktøjet er beregnet til at montere og afmontere dronens rotorer.

1. En rotor afmonteres ved at presse universalværktøjets smalle kant ind mellem 
motoren og rotoren og trykke rotoren opad.
2. En rotor monteres ved at trykke nedad på den med den modsatte side af univer-
salværktøjet. Du vil mærke en vis modstand, før rotoren klikker på plads. Når 

motorakslen akkurat er synlig under rotorhovedet, sidder rotoren korrekt. Husk 
altid at kontrollere, at rotoren kan dreje frit.
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FJERNBETJENING TÆND/SLUK

SYNKRONISERING MED DRONEN:

ENKELTSPILLERTILSTAND

Vigtigt! Når du synkroniserer dronen med 
fjernbetjeningen, er det vigtigt, at dronen står 
på en vandret overflade. På den måde bliver den 
6-aksede gyro korrekt kalibreret. Dronen benytter 
et automatisk kanalvælgersystem, der gør det 
muligt for op til 12 personer at flyve på én gang 
under brug af 2,4-GHz-fjernbetjeninger, uden at 
det medfører interferens.

Tryk på knappen i 2 sekunder, hvorefter fjernbetjeningen 
tænder, hvilket vises med en svag vibration. Samtlige 
dioder (dynamiske dioder og hastighedsdioder) blinker 
rødt, indtil fjernbetjeningen er synkroniseret med 
dronen.

Du slukker for fjernbetjeningen ved at trykke på knappen 
i 2 sekunder. Det vises med en svag vibration, samt ved 
at samtlige dioder blinker rødt i 3 sekunder.

Før venstre styrepind helt frem, indtil der lyder 
et bip, og derefter helt tilbage. Der lyder to 
bip som bekræftelse på, at fjernbetjeningen 
er synkroniseret. Efter synkronisering lyser 
dioderne omkring tænd-sluk-knappen for at vise 
den valgte hastighed.

Nu kan du nyde det musiknummer, der afspilles, 
mens fjernbetjeningen starter op, og du læser 
videre i denne vejledning.

HOLDES INDE I 2 SEKUNDER 

FOR TÆND/SLUK

ALLE LAMPER BLINKER 

RØDT

Nu kan du nyde det 
musiknummer, der 
afspilles, mens 

fjernbetjeningen starter 
op, og du læser videre i 

denne vejledning.

Advarsel!
Det frarådes at flyve med dronen i dårligt vejr!
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MUSIKTILSTAND

I musiktilstand kan du justere højttalerens 
eller hovedtelefonernes lydstyrke samt vælge 
underlægningsmusiknummer. Du åbner musiktilstand 
ved at trykke på knap 2 og knap 4 samtidig i 
to sekunder. De dynamiske dioder lyser blåt. 
Du forlader musiktilstand ved at trykke på de 
to knapper igen i to sekunder. Hvis der efter 
valg af musiktilstand ikke trykkes på andre 
knapper i fem sekunder, forlader fjernbetjeningen 
automatisk musiktilstand.

I musiktilstand er kun knapperne 1, 2, 3, og 4 på 
fjernbetjeningen aktive.

1. Skift musiknummer: Tryk én gang for at skifte 
musiknummer (op til seks gange). Tryk én gang 
til for at blande alle musiknumre (bekræftes med 
bland-alle-jinglen). Tryk én gang til for at 
slå fra musikken fra men beholde lydeffekterne 
(bekræftes med musik-fra-jinglen). Tryk én gang 
til for at slå alle lyde fra (bekræftes med al-
lyd-fra-jinglen). Tryk én gang til for at starte 
forfra.

2. Skift lydstyrke: Du justerer lydstyrken ved 
først at åbne musiktilstand og derefter trykke på 
knap 3 for at øge lydstyrken eller på knap 4 for 
at mindske lydstyrken 

(se figuren).

Musiknumre i Speeder Bike:

TITEL: “THE IMPERIAL MARCH”

FILM: “STAR WARS: THE EMPIRE 
STRIKES BACK”

TITEL: “BEN’S DEATH AND TIE 
FIGHTER ATTACK”

FILM: “STAR WARS: A NEW HOPE”

TITEL: “IMPERIAL ATTACK”

FILM: “STAR WARS: A NEW HOPE”

TITEL: “THE ASTEROID FIELD”
FILM: STAR WARS EPISODE VI: 
JEDIRIDDEREN VENDER TILBAGE 
(STAR WARS: RETURN OF THE 
JEDI)

TITEL: “EMPEROR’S THRONE 
ROOM”
FILM: STAR WARS EPISODE VI: 
JEDIRIDDEREN VENDER TILBAGE 
(STAR WARS: RETURN OF THE 
JEDI)

TITEL: “THE STARS AWAIT”
KOMPONIST: DAVID PELLICCIARO

Musiknummer 
1-7

Musik fra Alle lyde 
fra

Bland

SKIFT MUSI-
KNUMMER

ÅBN MUSIKTILSTAND

ØG LYD-
STYRKE

MINDSK LYD-
STYRKE

1

2 4

3

1

2

3

4
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SKRUETRÆKKER

HØJTTALER

ØSKEN TIL NAKKEREM

HOVEDTELEFONSTIK

Denne praktiske skruetrækker kan fastgøres til 
fjernbetjeningen og kan benyttes til at løsne 
skruerne fra batteridækslet eller tilspænde 
skruen i smartphoneholderen. Den kan desuden 
benyttes til at adskille dronen, hvis dele skal 
repareres eller udskiftes.

Fjernbetjeningens højttaler afspiller alle lyde 
inklusive musik og eksplosioner.

Til brug med nakkerem (medfølger ikke) som støtte 
for fjernbetjeningen.

Fjernbetjeningens hovedtelefonstik fungerer 
ligesom højttaleren men aktiveres først, 
når der tilsluttes hovedtelefoner. Når 
hovedtelefonstikket sættes i, slukker 
fjernbetjeningens højttaler, og lyden sendes ud 
gennem hovedtelefonerne. Når hovedtelefonstikket 
tages ud, sendes lyden ud gennem højttaleren.

Hvis dronen efter en hård landing eller et styrt 
begynder at drive i en bestemt retning, skal du 
lande den og kalibrere gyroen. Stil dronen på 
en vandret overflade med motorerne standsede 
og tryk på knappen i 2 sekunder for at 
kalibrere gyroen.

KALIBRÉR
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LUFTTRYKSENSOR TIL/FRA (IM-

PULSMOTOR TIL/FRA)

SMARTPHONE-HOLDER

Holderen på bagsiden af fjernbetjeningen trækkes 
ud, til der høres et klik.

Træk enden ud og sæt smartphonen i. Fjedrene i 
holderen holder forsigtigt fast om smartphonen.

Smartphonens vinkel kan justeres og fastgøres ved 
at stramme skruen nederst på smartphone-holderen 
med skruetrækkeren i siden fjernbetjeningen.

Lufttryksensoren fastholder dronens højde over 
terræn og simulerer den måde, en impulsmotor 
ophæver tyngdekraften på. På den måde kan du 
indstille højden kontinuerligt under flyvning. 
Før styrepinden frem eller tilbage og slip den, 
hvorefter dronen svæver i den ny højde.

Når lufttryksensoren er aktiveret, kan dronen 
udføre automatisk start, men samtidig begrænses 
din hældningsvinkel og mulighed for at udføre 
akrobatik.

Lufttryk til

Lufttryk fra
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LÆR AT FLYVE (ØVELSESTILSTAND)

Hvis du ikke har prøvet at flyve med droner før, 
anbefales det at læse nedenstående vejledning. 
Hvis du er en rutineret pilot, kan du godt 
springe til næste punkt.†

Øvelsestilstand er en særlig flyvetilstand, 
der giver ny piloter mulighed for at 
opnå fortrolighed med de grundlæggende 
betjeningsanordninger i sikre omgivelser. †For 
at flyve Speeder Bike i øvelsestilstand skal du 
først slå impulsmotorerne til på fjernbetjeningen 
(se “Impulsmotorer” side 14). I øvelsestilstand 
flyver Speeder Bike ekstra stabilt, så du kan øve 
dig. I øvelsestilstand kan du opnå fortrolighed 
med styrepindenes forskellige funktioner, før du 
prøver at flyve den ved normal hastighed.

USYNLIGT LOFT OG GULV:

Når du flyver opad i øvelsestilstand, begrænses 
højden automatisk til ca. 2 m. Der findes et 
tilsvarende usynligt gulv, der forhindrer dronen 
i at ramme terrænet. På den måde har du et 
sikkert luftrum at flyve i. I øvelsestilstand 
kan dronen kun landes ved at aktivere automatisk 
landing. (Se automatisk landing på side 21.)

Du åbner øvelsestilstand ved at trykke 
på hastighedsvælgeren i 3 sekunder. Når 
øvelsestilstand er valgt, lyser dioderne 
omkring tænd-sluk-knappen blåt. Du 
forlader øvelsestilstand ved at trykke på 
hastighedsvælgeren én gang til. Der lyder et 
bip, og dioderne omkring tænd-sluk-knappen lyser 
rødt.†

ØVELSESTILSTAND

Radius på 30 m
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ROTORSKÆRME

Begyndere anbefales at benytte rotorskærmene. 
Husk at montere rotorskærmene før start. 
Rotorskærmene beskytter rotorerne og selve dronen 
ved sammenstød med vægge og andre forhindringer.†

Montering af rotorskærme:

Rotorskærmene monteres ved at anbringe dronen i 
rotorskærmenes længdeakse (ikke disses tværakse) 
(se figur a) og trykke de fire halvcirkelformede 
plastklips fast om motorarmene (se figur b).

Bemærk! De fire halvcirkelformede plastklips skal 
sidde så højt oppe som muligt (se figur c)

figur c

figur b

figur a
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KLARGØRING TIL FLYVNING

FLERPERSONSTILSTAND

Før I går i gang, skal I tænde for alle droner og 
fjernbetjeninger. Sørg for, at der ikke befinder 
sig uvedkommende 2,4-GHz-enheder i området.

For at forebygge interferens skal deltagerne 
synkronisere deres droner én ad gangen. Følg 
fremgangsmåden på side 11 (“Synkronisering med 
drone: enkeltspillertilstand”), idet I både 
holder god afstand indbyrdes og sørger for kun at 
synkronisere én ad gangen.

Når en spiller har synkroniseret sin drone, må 
den ikke betjenes, før de resterende spillere er 
færdige med at synkronisere deres droner.

Hvis der undervejs sker en fejl, eller der 
optræder interferens, skal samtlige spillere 
slukke for deres fjernbetjening og drone i 60 
sekunder. Derefter kan I begynde forfra.

Kontrollér, at der er sat 4× AA-batterier i 
fjernbetjeningen, og at dronens batteri er helt 
opladet.

Husk at slukke både dronen og fjernbetjeningen.

Sørg for at have god plads – en radius på mindst 
30-40 m.

Kontrollér, at der ikke er hindringer eller åbent 
vand i området. Stil dronen på en plan, vandret 
flade for at starte den.

DET FRARÅDES AT BENYTTE DRONEN I NEDBØR ELLER 
KRAFTIG BLÆST.

4× AA-batterier

Tænd

Radius på 30 m

Ikke over åbent vand

Godt vejr

RADIUS PÅ 

30 M

HASTIGHED 1

HASTIGHED 3

HASTIGHED 2

ØVELSESTILSTAND

TJEKLISTE

Under 

synkronisering med 

dronen holder de 

røde dioder op med 

at blinke
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BETJENINGSANORDNINGER

Dette er dronens grundlæggende funktioner. Indtil du er fortrolig med dronens og fjernbetjeningens 
grundlæggende funktioner, anbefales det at flyve inden døre i et passende stort rum. Så snart du er 
fortrolig med dronen, kan du gå i gang med mere avancerede manøvrer.

Øvelse gør mester! Så snart du behersker disse fremgangsmåder, kan du gå videre til næste trin.

Før venstre styrepind fremad for at 
øge rotorernes hastighed: Speeder Bike 

stiger.

Før venstre styrepind til venstre: 
Speeder Bike girer venstre om.

Før højre styrepind frem: Speeder Bike 
flyver fremad.

Før højre styrepind til venstre: Speeder 
Bike girer til venstre.

Før venstre styrepind til højre: Speeder 
Bike girer højre om.

Før højre styrepind bagud: Speeder Bike 
flyver bagud.

Før højre styrepind til højre: Speeder Bike 
girer til højre.

Før venstre styrepind bagud for at 
mindske rotorernes hastighed: Speeder 

Bike falder.
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Lø b e L y s

ba g L y g t e r

Hvide dioder

Røde dioder

TIP TIL FLYVNING

FOR OG BAG PÅ DRONEN

HASTIGHEDSVÆLGER

Sørg for god plads omkring dig. Der skal så vidt muligt være 30 m uden hindringer til 
alle sider.

Såfremt der er andre personer til stede, mens du flyver dronen, skal de opholde sig bag 
dig.

Det bedste er at finde et sted med læ, idet vind har stor indflydelse på dronens 
flyveegenskaber.

Selvom dronen har fire rotorer, har den alligevel 
en forende og en bagende.

Dronens forende er markeret med hvide dioder. 
Dronens bagende er markeret med røde dioder.

Bemærk! Dioderne på dronens forende er hvide. 
Dioderne på dronens bagende er røde.

Dronen har tre hastighedsindstillinger: langsom, 
middel og høj. Standardindstillingen er langsom.

Skift hastighed med hastighedsvælgeren. Vælg 
hastighed svarende til din rutine.

Hastighedsvælgeren sidder forrest til top venstre 
på fjernbetjeningen.

FORENDE

BAGENDE

Hastighedsvælger
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HASTIGHEDSÆNDRING

TÆND/SLUK DIODER OG SEKUNDÆR 

BEVÆBNING

Når fjernbetjeningen slukkes, vil den 
altid starte i hastighedstilstand 1. Hvis 
fjernbetjeningen f.eks. stod i hastighedstilstand 
3, da der blev slukket for den, vender den 
tilbage til hastighedstilstand 1, når der tændes 
for den igen.

Tryk på knappen at skifte mellem 
hastighedstilstand 1, 2 og 3. Hvis 
du i hastighedstilstand 3 trykker på 
hastighedsvælgeren, skifter fjernbetjeningen til 
hastighedstilstand 1.

Hastighedstilstanden vises med dioderne omkring 
fjernbetjeningens tænd-sluk-knap.

Du tænder eller slukker de hvide dioder, der 
oplyser dronen, ved at trykke på knappen i 1 
sekund (der lyder et bip). (De røde dioder bag på 
dronen lyser fortsat.)

Du tænder eller slukker dronens bevæbning ved 
at trykke på knappen i 4 sekunder (der lyder to 
bip). Bemærk, at når den sekundære bevæbning slås 
til, slås IR-antennen fra og omvendt.

Til/fra
Sekundær bevæbning

1 sekund 4 sekunder

Til/fra
Hvide dioder

1 bip 1 bip

_____________ _____________

Rødt - synkroniseret med drone

HASTIGHED 1

HASTIGHED 3

HASTIGHED 2

ØVELSESTILSTAND

Du aktiverer nødstop ved at føre venstre og 
højre styrepind bagud på én gang. Det standser 
alle rotorerne, så dronen falder frit. Nødstop 
bør kun benyttes, hvis der virkelig er tale om 
en nødsituation, idet dronen risikerer at blive 
beskadiget ved sammenstødet med terræn.

NØDSTOP



21

AUTOMATISK START/LANDING

AUTOMATISK START

AUTOMATISK LANDING

Når impulsmotorerne er aktiverede, aktiverer du automatisk start ved at trykke på 
knappen én gang. Du foretager automatisk landing, mens dronen flyver, ved at trykke 
på knappen i 2 sekunder.

Tryk på knappen i 2 sekunder, mens dronen flyver, 
for at foretage automatisk landing.

Ved tryk på automatisk landing, ignorerer 
dronen styrepindene, indtil venstre styrepind 
føres frem eller tilbage under automatisk 
landing. Højre styrepind fungerer normalt 
under automatisk landing, således at du kan 
bestemme landingsstedet. Hvis lufttryksensoren 
er aktiveret (ved manuel start), skal venstre 
styrepind føres helt tilbage, før du kan styre 
rotorernes hastighed manuelt med venstre 
styrepind.

Automatisk start fungerer kun, når lufttryksensoren er aktiveret.

Hvis lufttryksensoren er aktiveret, fungerer automatisk start kun med venstre 
styrepind i midterstilling.

Højre styrepind fungerer normalt under automatisk start, således at du styrer 
rorene.

Ved tryk på knappen automatisk start/landing starter motorerne, og dronen flyver 
til en højde af ca. 2 m.

Såfremt venstre styrepind føres frem eller tilbage, slås automatisk start fra, og 
du styrer dronen på normal vis.
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Ved tryk på højre aftrækker under 
flyvning udfører dronen et 360°-
rul højre om, mens den fortsætter 
sin nuværende kurs. Såfremt dronen 
flyver ligeud, vil den fortsætte 
sin bevægelse, mens den ruller, 
og det samme gælder ved flyvning i 
andre retninger.

RULNING HØJRE OM (A)

Rulning højre om (A)

RULNING VENSTRE OM (B)

Rulning venstre om (B)

AFFYR BEVÆBNING (C)

Affyr bevæbning (C)

Ved tryk på venstre aftrækker under flyvning 
udfører dronen et 360°-rul venstre om, mens den 
fortsætter sin nuværende kurs.

Dronen leveres fra fabrikken med monterede 
infrarøde kampsendere og -modtagere samt 
lasermodtagere. Det er kun muligt at benytte én 
type våben ad gangen, således at du altså kan 
flyve med infrarød bevæbning eller med sekundær 
bevæbning.

Tryk på knappen for at affyre bevæbningen. Slip 
og tryk igen for at affyre bevæbningen én gang 
til.

Afhængigt af det våbensystem, dronen er udstyret 
med, aktiverer bevæbningsknappen enten den 
infrarøde diode eller den sekundære bevæbning. 
Hvis den sekundære bevæbning aktiveres, 
deaktiveres den infrarøde sender og modtager. 
Hvis den infrarøde sender aktiveres, deaktiveres 
lasermodtagerne.

Når bevæbningen affyres, høres en lyd 
fra fjernbetjeningens højttaler eller 
hovedtelefonerne.
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SENDERE

MODTAGER

IR-KAMP

KAMP

Ved IR-kamp sender de infrarøde sendere i dronens forende et signal, mens den 
infrarøde modtager under dronen registrerer træffere.

IR-kamp er forholdsvis nem, fordi der udsendes et bredt signal, og modtageren peger 
ned under dronen. Hvis du sigter et vilkårligt sted under måldronen fra en afstand 
af mindre end 2-3 m, kan du være 
ret sikker på at ramme.

Ved kamp inden døre kan IR-
signaler reflekteres fra (især 
hvide) vægge. Du kan derfor 
nogle gange godt få registreret 
en træffer, selvom du skyder 
indirekte via væggene.

Ved IR-kamp kan du ikke kæmpe 
med Star Wars-droner, der er 
indstillet til at benytte deres 
sekundære bevæbning.

Nogle få gode råd om IR-kamp:

Sollys begrænser den effektive 
afstand for IR-signaler. Ved 
kamp uden døre i dagtimerne 
betyder det, at du skal meget 
tæt på en modstander for at få 
registreret en træffer.

Ved kamp med dronen anbefales det at flyve uden døre på et åbent sted med en 
radius på 50-100 m uden hindringer i form af træer, bygninger, åbent vand eller 
elkabler. Ved kamp inden døre anbefales det at benytte et stort rum som f.eks. en 
gymnastiksal eller festsal med højt til loftet og uden hindringer.
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ANDEN TRÆFFER TREDJE TRÆFFER

FULDT LIV FØRSTE TRÆFFER

DYNAMISKE DIODER

Når der er slukket for fjernbetjeningen, blinker 
alle tre dynamiske dioder. Efter synkronisering 
lyser alle tre dynamiske dioder rødt.

 

Reaktioner ved træffere:

Hvis dronen bliver ramt af en modstander, 
reagerer den ved at ændre kurs. I dette tidsrum 
registrerer den ikke flere træffere.

FØRSTE TRÆFFER:

Dronen fortsætter sin nuværende kurs men 
foretager to sving fra venstre til højre i en 
glidende bevægelse. Fjernbetjeningen vibrerer i 3 
sekunder og afspiller en karakteristisk lydeffekt 
i højttaleren. Imens blinker de tre dynamiske 
dioder, og dronen reagerer ikke på yderligere 
træffere. Ved manøvrernes afslutning lyser kun 
de to dynamiske dioder, og den spiller, der har 
ramt, får besked via sin fjernbetjening.

ANDEN TRÆFFER:

Det samme som ved første træffer, men bevægelsen 
bliver voldsommere. De tre dynamiske dioder 
blinker, og dronen reagerer ikke på yderligere 
træffere. Ved manøvrernes afslutning lyser kun 
den ene dynamiske diode, og den spiller, der har 
ramt, får besked via sin fjernbetjening.
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TREDJE TRÆFFER AUTOMATISK LANDING

Dette er dødsstødet i kamp. Når du er blevet 
ramt tredje gang, skifter dronen til automatisk 
landingstilstand og lander i en skrueformet 
bevægelse.

OVERTAGELSE AF LANDESEKVENS

Hvis du under automatisk landing fører 
venstre styrepind helt bagud, overtager du 
landingssekvensen. På den måde kan du styre 
retningen, når du er blevet skudt ned. Så undgår 
du at ramme hindringer.

I AVANCERET TILSTAND (IMPULSMOTOR SLÅET FRA):

Under nedturen forbliver samtlige 
betjeningsanordninger aktive bortset fra gassen 
(venstre styrepind), således at du kan bevæge 
dronen frit og danne din helt egen nødlanding.

NULSTILLING AF TURNERING

Under automatisk landing efter tredje træffer kan du ikke benytte venstre 
styrepind, mens dronen lander. Imens blinker de tre dynamiske dioder, og dronen 
reagerer ikke på yderligere træffere.

Samtlige betjeningsanordninger vil fungere normalt efter udløbet af de 10 sekunder. 
Der tændes tre dynamiske dioder på fjernbetjeningen, når du kan genoptage kampen.
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Hvis en oprører nærmer sig bagfra, så udfør et Hop ved at slippe 

gassen (venstre styrepind), så du falder bagud for modstanderen. 

Hvis du udfører manøvren korrekt, får du modstanderen lige på 

kornet.

efter Ham – nu!

FULD-KRAFT-BAK-HOP

snud
en o

p! p
as p

å 

bug
en

BEMÆRKNINGER
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sådan ryster du forfølgere af!

denne manøvre er opkaldt efter adar talon, der skiftede side og sluttede 
sig til alliancen. talon-rulning er en snedig manøvre, der kan benyttes 
til at ryste en fjendtlig pilot af, Hvis denne nærmer sig lige bagfra.

Hvis piloten retter op og trækker opad, mens Han ruller bort fra 
drejeretningen, kan Han falde ind bag modstanderen uden at tabe afstand 

eller HastigHed.

TALON-RULNING

BEMÆRKNINGER
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slå fuldt bak med venstre styrepind og fald ind under en 

forfølger. beskyt dronens sårbare bug, mens du bringer dig i 

angrebsstilling!

oplev Ham drive 

forbi dig!

FALD
 BAG

UD O
G 

ANG
RIB

BEMÆRKNINGER
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når du befinder dig på det Helt rigtige sted, så benyt en kombination af sideror og krængror til at foretage en fuld cirkel omkring modstanderen. Hvis du udfører manøvren korrekt, kan du gøre det af med oprørerne.

Hold dig på forkant med 
modstanderens manøvrer

pas på, Han 

ikke lave
r det 

samme num-

mer!
Hop til siden og få 

modstanderen 
på kornet

CIRKELANGREB

BEMÆRKNINGER
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lad oprørerne smage deres egen medicin 

med denne manøvre. foretag et 180°-drej i 

fuld fart og skift retning lynHurtigt med 

meget lille vender
adius. du kan overraske 

modstanderen med et ødelæggende angreb.

180°-vending

dyk ned
 unde

r bug
en 

på modst
ande

ren

BEMÆRKNINGER

EN SMUGLERVENDING BYGGER OM PÅ BYTTE OG FORFØLGER



31

ADVARSEL VEDRØRENDE SPEEDER BIKE

Speeder Bike er beregnet il brug både inden døre 
og uden døre. Rotorerne på Speeder Bike drejer 
hurtigt og kan medføre skade på spilleren selv samt 
tilskuere og dyr i nærheden.

Hold afstand til dronen for ikke at risikere at stå 
i vejen. Advar personer i nærheden, når du starter 
dronen, så de er opmærksomme. Kontrollér før start, 
at dronens rotorer sidder ordentligt fast.
Advarsel!

Kvælnings-/skæringsrisiko – indeholder smådele.
Hold hænder, hår og løse beklædningsdele på afstand 
af rotorerne, når der er tændt for dronen.
Sluk for fjernbetjeningen og dronen, når den ikke er 
i brug.

Den medfølgende oplader er specifik beregnet til 
lithium-polymer-batteriet i dronen. Andre typer 
batterier må ikke forsøges genopladet.
For optimal funktion anbefales det at benytte friske 
alkaliske eller genopladelige 1,5-V-batterier.
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Tag altid batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis den ikke skal benyttes i længere tid.

Fjernbetjeningen og dronen kan rengøres forsigtigt med en fugtig klud.

Udstyret skal holdes borte fra varme og direkte sollys.

Fjernbetjeningen og dronen tåler ikke neddykning i vand – de risikerer at blive ødelagt, 
så de ikke kan repareres.

Der skal så vidt muligt være en voksen til stede ved isætning eller udskiftning af 
batterier.

Denne drone benytter et genopladeligt lithium-polymer-batteri. Såfremt 
batteriet ikke længere fungerer korrekt, skal det afleveres til en godkendt 
indsamlingsordning.

Fjernbetjeningen benytter 4× AA-batterier (medfølger ikke). Læs i egen interesse 
nedenstående vigtige bemærkninger om sikkerheden ved batterier.

Alkalibatterier, brunstensbatterier og genopladelige batterier (nikkel-metalhydrid) 
må ikke benyttes sammen.

Gamle og ny batterier må ikke benyttes sammen.

Ikke-genopladelige batterier må ikke forsøges genopladet.

Det genopladelige batteri skal (hvis det er muligt) tages ud af dronen, før det 
oplades.

Ved opladning af genopladelige batterier skal der være en voksen til stede.

Brugte batterier skal tages ud og afleveres til en godkendt indsamlingsordning for 
elektronikaffald eller returneres til forhandleren.

Batteriklemmerne må ikke kortsluttes.

Der må kun benyttes batterier af samme type som de anbefalede eller tilsvarende.

Pas på at vende batterierne korrekt. (Se figuren på omslagets inderside.)

Batterier må ikke bortskaffes ved afbrænding, idet de risikerer at lække eller 
eksplodere.

ADVARSLER VEDRØRENDE BATTERIER

REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE
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Pas på! Såfremt der foretages ændringer af dette udstyr, gælder godkendelsen ikke 
længere, og det er ikke tilladt at benytte udstyret.

Bemærk! Dette udstyr er blevet testet og fundet at opfylde Klasse B i FCC-reglernes 
kapitel 15. Disse grænser er fastsat, så de yder rimelig beskyttelse mod interferens 
i boligområder. Dette udstyr frembringer, benytter og udsender radiofrekvent energi 
og kan, hvis ikke det installeres og benyttes i overensstemmelse med vejledningen, 
forstyrre radiokommunikationsudstyr. Dette indebærer dog ingen garanti for, at 
der ikke kan optræde interferens med en given installation. Såfremt dette udstyr 
forstyrrer radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan konstateres ved at tænde 
et sådant apparat midlertidigt, kan interferensen forsøges afhjulpet ved én eller 
flere af nedenstående tiltag:

Drej eller flyt modtageren.

Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.

Tilslut udstyret til en stikkontakt i en anden kreds end den, som modtageren er 
tilsluttet.

Kontakt forhandleren eller en erfaren radiomekaniker.

Enheden opfylder FCC-reglerne del 15. Brug forudsætter opfyldelse af følgende to 
betingelser:

(1) Enheden må ikke forårsage forstyrrelser, og

(2) enhed må ikke påvirkes af forstyrrelser, der kan medføre funktionsfejl.

Dette udstyr må ikke benyttes sammen med eller i forbindelse med andre antenner 
eller sendere.

Denne enhed overholder bestemmelserne i FCC-reglerne del 15.

BEMÆRKNING VEDRØRENDE FCC-REGLERNE DEL 15

Når dette produkt engang når sin tekniske levetid, 
må det ikke bortskaffes som husholdningsaffald men 
skal afleveres til en godkendt indsamlingsordning for 
elektronikaffald eller returneres til forhandleren.

Indbyggede/medfølgende batterier

Dette symbol på et batteri angiver, at det er omfattet 
af en særlig indsamlingsordning. Det udtjente batteri 
skal afleveres til en særlig indsamlingsordning.

Opfylder samtlige RED 2014/53/EU’s 
og FCC’s sikkerhedsforskrifter.

ADVARSEL!
Kvælningsrisiko – indeholder 
smådele. Uegnet til børn under 3 år.

FREMSTILLET I KINA

© 2017 Rooftop Brands™ – alle rettigheder forbeholdes.
www.propelsw.com
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TIL PILOTENS NOTATER
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TIL PILOTENS NOTATER


