
SUURIKAPASITEETTINEN TAISTELULENNOKKI

IMPERIUMIN KÄSIKIRJA

74-Z SPEEDER BIKE

PAKKAUS SISÄLTÄÄ:

Väri ja tyyli voivat vaihdella

- SPEEDER BIKE  X1

- 2,4 GHZ LANGATON OHJAIN

- 2 SPEEDER BIKE N PARISTOA

- OHJEKIRJA

- LATURI + USB-KAAPELI + SEINÄADAPTERI 

(seinäadapteri + usb ovat sekä pakkausta että paristolaturia varteN)

- SUOJATELINE HARJOITTELUA VARTEN

- RUUVITALTTA (ohjaimessa) 

- MONITOIMITYÖKALU POTKUREITA VARTEN

- VALEPARISTOLUUKKU (käytetään keräilijöiden säilytyslaatikossa)

- VARAOSAT

- VALAISTU KERÄILIJÖIDEN SÄILYTYSLAATIKKO 

VAROITUS: Älä koskaan jätä lipo-paristoja pidemmäksi aikaa. ilman 

valvontaa latauksen aikana lue oheiset turvallisuusohjeet.
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• Sisäänrakennettu 6-akselinen gyroskooppi tekee sinun Speeder Bike aluksestasi 
erinomaisen vakaan kaikissa olosuhteissa

• 4-kanavainen lennon ohjaus tekee mahdolliseksi uskomattoman ohjauksen, myös 360o 
kierteet

• Suuntavalojen ansiosta alusta on helppo seurata

• Käsinmaalattu mallilaatua oleva pinta 

• Kulkuvalot valaisevat aluksesi sen lentäessä heikossa valossa 

• Ilmanpaineentunnistin (repulsorinostin) saa aluksen leijumaan määräkorkeudessa 

• Automaattinen lähtö- ja laskeutumistoiminto

• Gyroskoopin kalibrointi

• Maahansyöksysuoja, jossa automaattinen laskeutumistoiminto 

• Aloittelijalentäjien harjoittelu T-tilassa 

• Dynaamisesti integroidut ääniraidat ja taisteluäänet antavat mukaansa tempaavan 
elämyksen

• Ohjain antaa palautetta värinän avulla taistelun aikana.  

• Vaihdettavat LiPo-paristot keskeytymättömään peliin

• Infrapunainen taisteluteknologia

• Sisäänrakennettujen Star Wars-ääniraitojen ansiosta äänet nielevät pelaajan

• Ohjaimen kaiutin ja kuulokeliitäntä

• Keräilijämerkinnät jäljitystä varten

• Helposti vaihdettavat osat ja läpinäkyvät potkurit 

• Suojateline

• Vahasinetöinti (jos luet tämän, olet jo murtanut vahasinetin) 

• Ruuvitaltta ohjaimen paristojen vaihtoon ja aluksen korjaukseen 

• Ja joitakin hauskoja yllätyksiä

• 

• Varustukseen kuuluva älypuhelinsovellus tulee pian. Päivitä tietosi osoitteessa 
www.propelsw.com

TOIMINNOT

TULEE PIAN



Pidennetty 
puhelimen 

pidike

LENTÄJÄN
 VARUSTU

S

Ohjaimen virtapainike 
päällä/pois

Aseen laukaisu

Puhelinpidikkeen 
vetoliuska

Kierre myötäpäivään

Oikea ohjainsauva (ohjaimessa) 

LED-valojen päälle/
pois -kytkin

Kahva

Kaiutin

Kuulokkeiden liitäntä

Paristoluukku

Gyroskoopin 
kalibrointi

LED-kulkuvalot

Kierre vastapäivään

Nopeuden vaihto

Bluetooth-synkronointi tulevia 
sovellusintegrointeja varten

Automaattinen lähtö/
automaattinen laskeutuminen

Kaulanauhan kiinnike 
(Nauha ei sisälly)

IR-vastaanotin

Vasen ohjaussauva (ohjaimessa) 

IR-lähetin

Potkurit

Paristolukitus

Perävalot

Paristo

Ilmanpaineentunnistin 
päällä/pois
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ÄLÄ HEITÄ POIS 

LAATIKOITA!!!

Poista varovasti laatikon kansi ja pakkauksen 
akryyli-ikkuna ja sijoita ne varmaan paikkaan.  
Irrota alus tuista vetämällä aluksen runkoa 
varovasti ylöspäin ja irrota moottorit 
kumitiivisteistä. Vedä alus hitaasti irti tuista 
käyttämättä liikaa voimaa. 

Tärkeähuomautus: Pakkaus- ja ulkonäkösyistä 
potkureita ei ole esiasennettu alukseen.  Asenna 
potkurit noudattamalla sivulla 10 olevia ohjeita.

OTA SPEEDER BIKE 

SÄILYTYSLAATIKOSTA

Kun kansi poistetaan laatikon valot syttyvät ja 
musiikki käynnistyy.

Huom: Joka kerta kun olet pannut laatikon kannen 
takaisin paikalleen ja avaat sen uudelleen, uusi 
musiikkiraita alkaa soida. 

Laatikon lataamiseksi poistetaan ensin 
akryylikansi, jolloin päästään käsiksi laatikon 
kiinnikkeen takasivulla olevaan säilytyslaatikon 
latausporttiin Käytä mukana seuraavaa USB-kaapelia 
ja seinäadapteria. Laatikkoa ladattaessa valot s 
ja ääni kytkeytyvät pois päältä. Kun paristo on 
täysin ladattu, laatikon valot syttyvät jälleen. 
Nyt voit panna laatikon akryylikannen takaisin 
paikalleen. 

Jos olet epävarma onko paristojen lataus 
käynnissä, irrota latauskaapelin muutaman 
minuutin latauksen jälkeen, jolloin valojen 
pitää syttyä. Pariston täysi lataaminen kestää 
normaaliolosuhteissa 40-60 minuuttia. 

Huom: Irrota latauskaapeli laatikon pariston 
ollessa täysin ladattu pariston säästämiseksi.

Pariston latauksen käydessä heikoksi valot alkavat 
vilkkua.

SÄILYTYSLAATIKON TOIMINNOT

ALUKSEN ERITTELY

74-Z SPEEDER BIKETM
TIE ADVANCED X1TM T-65 X-WINGTM

Moottori:
Aratech sotilaslaatua 
oleva repulsorinostin

Maanopeus:
500km/h

Runko:
Vahvistettu lujateräs

Operaattorit:
1 pilotti

Aseet:
Yksi AX-20 sädetykki

Reaktori:
SFS I-s3a 

aurinkoionisaatio

Moottorit:
SFS P-s5.6 kaksoisioni

Atmosfäärinen nopeus:
1200 km/h

Avaruusrunko:
Vahvistettua lujaterästä

Miehistö:
1 pilotti

Aseet: 
Kaksi L-s9.3 lasertykkiä

Reaktori:
Novaldex 04-Z kryogeeninen 

voimayksikkö

Moottorit:
Neljä Incom 4L4 
fuusiotyöntövoima 

Atmosfäärinen nopeus:
1 050km/h

Avaruusrunko:
Titaanilejeerinki 

Miehistö:
1 pilotti, 1 astromech 

droidi

Aseet:
Neljä Taim and Bak KX9 

lasertykkiä

Laatikon 
pitorasia 
takasivulla

Latausliitin
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1 -Avaa ruuvi ja työnnä

2 -4 AA-paristoa

3 -Pane luukku takaisin 
paikalleen

OHJAIMEN 

KAIKKIEN 

LED-VALOJEN 

PITÄÄ VILKKUA

KÄYTÄ ALKALISIA TAI 

1,5V LADATTAVIA 

PARISTOJA

HUOM!

ASENNA PARISTOT OHJAIMEEN

1. Ruuvaa irti ja työnnä poisohjaimen takasivulla 
oleva paristoluukku. 

- Ohjaimen oikeaan varteen on piilotettu 
ruuvitaltta.

2. Asenna 4 alkalista AA-paristoa (mieluimmin 
ladattavia 1,5V-paristoa) ohjaimeen. 

- Tarkista, että ne on asennettu oikein päin!

3. Pane paristoluukku takaisin paikalleen ja 
kiinnitä se ruuveilla.

4. Pane ruuvitaltta ohjaimen sivuun.

5. Käännä ohjain ja paina virtapainiketta 2 
sekunnin ajan ja tarkista, että LED-valot 
vilkkuvat.
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TYÖNTÄMÄLLÄ SALPAA 
LUKITSE/AVAA PARISTON 
LUKITUSASETA ENSIN PARISTON ETUPÄÄ 

KALLISTAMALLA ALAS JA TYÖNNÄ 
SITTEN SEN TAKAPÄÄ ALAS.

ASENNA PARISTOT SPEEDER BIKE 

ALUKSEEN

1. Avaa ensimmäisessä asennuksessa pariston lukitus (kuvan osoittamalla 
tavalla). Irrota sitten pakkauksessa mukana oleva paristosuoja, joka on mukana 
näyttävyyssyistä ja jota käytetään ainoastaan säilytyslaatikossa.

2. Työnnä ladattu paristo aluksen paristolokeroon (katso kuva). 

3. Paina paristo alas ja varmista, että se on kunnolla paikallaan alla osoitetulla 
tavalla. Aluksen LED-valot syttyvät j alkavat vilkkua, kun paristo on kytketty 
oikein. 

4. Sulje salpa, jolloin paristo lukkiutuu kunnolla paikalleen.

HUOM: Aluksessa ei ole päälle/pois -painiketta 
vaan se käynnistyy automaattisesti kun LiPo-
paristo kytketään. Pysäyttäminen tapahtuu 
avaamalla lukitus ja ottamalla pois paristo.
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PUNAINEN VALO

Kytketty
PUNAINEN VILK-

KUVA VALO

Lataus 
käynnissä

SININEN

90 % ladattu
VIHREÄ

Täysin ladattu

kuva A

LATAA ALUKSEN LIPO-PARISTO

1. Aseta oikea välikappale 
seinäadapteriin riippuen siitä 
missä maassa olet (katso kuva A).

2. Liitä sitten USB-latauskaapeli 
seinäadapteriin ja laturiin.

5. Keskimääräinen lataustaika on noin 30 
minuuttia 90 % lataukseen ja 10 minuuttia lisää 
täyteen latauksen. Suosittelemme lennättämistä 
90 % latauksella. Alus lentää 90 % latauksella 
6-8 minuuttia riippuen ympäristöstä ja lennon 
aggressiivisuudesta. Älä koskaan jätä LiPo-
paristoja latauksen aikana pitemmäksi aikaa ilman 
valvontaa.

3. Kun aluksen paristo on ladattu 90 %, 
latausvalo muuttuu siniseksi.

4. Kun aluksen paristo on täysin ladattu, 
latausvalo muuttuu vihreäksi.

Huom: Latausadapterissa palaa 

punainen valo sen ollessa 

kytkettynä ja punainen vilkkuva 

valo paristoa ladattaessa.

PARISTO
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Speeder Biken potkurijärjestelmä on 
tarkkuuslaitteisto, jota saatat joutua korjaamaan 
tai vaihtamaan, jotta lentäminen tapahtuu 
optimaalisesti. Maahansyöksy suurella nopeudella 
suuressa korkeudessa tapahtuneen lennon jälkeen 
saattaa johtaa potkureiden vahingoittumiseen.

1. Aluksessa on neljä potkuria, kaksi ”A”-
potkuria ja kaksi ”B”-potkuria.

2. Kun asennat potkureita, sinun tulee varmistaa, 
että asennat A-potkurit på A-moottoreihin ja 
B-potkurit på B-moottoreihin, kuten kuvassa 
oikealla.

3. Käytä potkureiden vaihtoon monitoimityökalua 
ja vedä varovasti irti rikkonainen potkuri ja 
kiinnitä uusi potkuri painamalla se kunnolla 
paikalleen.

OIKEA ASENNUS JA 

VAIHTO

A

B

B

A

Monitoimityökalu:

Monitoimityökalua käytetään aluksen potkureiden asentamiseen ja niiden irrottamiseen.

1. Potkuri irtoaa työntämällä monitoimityökalun ohut pää moottorikiinnikkeen ja 
potkurin väliin ja nostamalla potkuria ylöspäin. 

2. Potkurin asennus tapahtuu painamalla monitoimityökalun toisella päällä potkuri 
alas. Tarvitaan hieman voimaa ennen kuin potkuri painuu paikalleen. Potkuri on 

oikeassa asennossa kun sen tyvi on heti moottoriaukon alapuolella. Tarkista 
aina, että potkurit pyörivät vapaasti. 
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OHJAIMEN VIRTAPAINIKE PÄÄLLÄ/POIS

SYNKRONOINTI ALUKSEN KANSSA:

YHDEN PELAAJAN TILA

Tärkeää! Synkronoidessasi aluksen 
ohjaimella sinun on aina tarkistettava, 
että alus on tasaisella alustalla. Tällöin 
6-akselinen gyroskooppi tulee kalibroitua 
oikein. Alus käyttää automaattista 2,4 GHz 
kanavanvalintajärjestelmää, jonka ansiosta jopa 
12 henkeä voi lennättää rinnakkain samalla 
langattomalla alueella häiriöittä.

Paina painiketta 2 sekuntia, jolloin ohjain 
käynnistyy värähtäen vaimeasti. Kaikki LED-valot 
(kulkuvalot ja nopeusvalot) vilkkuvat punaisina 
kunnes ohjain synkronoidaan aluksen kanssa. 

Paina painiketta 2 sekuntia, jolloin ohjain 
sammuu. Värinämoottori surisee ja kaikki LED-
valot vilkkuvat punaisena 3 sekuntia.

Paina vasen ohjainsauva kokonaan ylös kunnes 
kuulet 1 äänimerkin ja paina sitten ohjainsauva 
aivan alas. Kuulet 2 äänimerkkiä, mikä merkitsee, 
että ohjain on synkronoitu. Synkronoinnin jälkeen 
LED-valot virtapainikkeen ympärillä syttyvät 
ilmoittaen valitun nopeuden. 

Tässä voit valita kuunnella käynnistysmusiikkia, 
joka soi käynnistäessäsi ohjaimen, samalla kun 
jatkat lukemista.

PAINA 2 SEKUNTIA 

PÄÄLLE/POIS

KAIKKI VALOT 

VILKKUVAT PUNAISINA

Tässä kohtaa voit 
valita kuunnella 

alkumusiikkia, joka soi 
kun kytket ohjaimen 

päälle, lukiessasi tätä 
ohjekirjaa eteenpäin.

VAROITUS!
Älä lennätä alusta huonolla säällä!
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MUSIIKKITILA

Musiikkitilassa voit säätää kaiuttimien tai 
kuulokkeiden äänenvoimakkuuden tai valita 
taustaraidan. Musiikkitilaan siirtyminen tapahtuu 
painamalla painikkeita 2 ja 4 kahden (2) sekunnin 
ajan. Ajovalot palavat sinisenä (tai punaisena 
simulointitilassa). Paina mo lempia painikkeita 
uudelleen 2 sekuntia kun haluat poistua 
musiikkitilasta. Ellei mitään painikkeita paineta 
5 sekunnin kuluessa musiikkitilassa, ohjain 
poistuu automaattisesti tilasta.

Mitkään muut painikkeet eivät toimi 
musiikkitilassa, lukuun ottamatta ohjaimen 
yläsivulla olevia 4 painiketta (painikkeet 1, 2, 
3 ja 4). 

1.  Raidan vaihto: Raita vaihtuu yhdellä 
painalluksella (enintään 6 kertaa). Paina 
vielä kerran, jolloin kaikki raidat sekoittuvat 
(vahvistetaan ”vaihda kaikki”-äänellä). Paina 
vielä kerran, jolloin musiikki sammuu, mutta 
äänitehosteet ovat edelleen päällä (vahvistetaan 
”musiikki pois” -äänellä). Paina vielä kerran, 
jolloin kaikki äänet sammuvat (vahvistetaan 
”kaikki äänet pois” -äänellä). Paina vielä 
kerran, jolloin aloitat uudelleen alusta.

2.  Äänen voimakkuuden säätö: Äänen voimakkuutta 
muutetaan valitsemalla ensimmäinen musiikkitila 
ja painamalla sitten painiketta 3 ääni voimistuu 
ja painikkeella 4 se vaimenee.

(Katso kuva)

Speeder Biken ääniraidat:

TITEL: ”THE IMPERIAL MARCH”
FILM:  STAR WARS: THE EMPIRE 
STRIKES BACK

TITEL: ”BENS 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: RETURN OF 
THE JEDI

TITEL: ”EMPEROR’S THRONE 
ROOM”
FILM: STAR WARS: RETURN OF 
THE JEDI

TITEL: ”THE STARS AWAIT”     
SÄVELTÄJÄ: DAVID PELLICCIARO

Raidat 
1-7

Musiikki 
pois

Ääni 
pois

Sekoita

VAIHDA RAITAA

VALITSE MUSIIKKITILA

LISÄÄ ÄÄNEN 
VOIMAKKUUTTA

VAIMENNA 
ÄÄNEN 

VOIMAKKUUTTA

1

2 4

3

1

2

3

4
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RUUVITALTTA

KAIUTIN

KAULANAUHAN KIINNIKE

KUULOKELIITÄNTÄ

Käytännöllinen ruuvitaltta on kiinnitetty 
ohjaimeen ja sitä voidaan käyttää paristoluukun 
ruuvien avaamiseen tai puhelinpidikkeen ruuvien 
kiristämiseen. Sitä voidaan myös käyttää lennokin 
osien irrottamiseen, jos lennokkia tarvitsee 
korjata. 

Ohjaimen kaiutin toistaa kaikki äänet, mukaan 
lukien musiikin, räjähdykset ja niin edelleen.

Kaulanauhan avulla ohjain voidaan ripustaa 
kaulaan.
(Nauhaa ei seuraa mukana)

Ohjaimen kuulokeliitäntä toimii samalla tavalla 
kuin kaiutin, mutta vain kun kuulokkeet ovat 
kytkettynä. Kun kuulokkeet kytketään ohjaimen, 
kaiutin kytkeytyy pois päältä ja kaikki äänet 
ohjautuvat kuulokkeisiin. Kun kuulokkeet 
kytketään pois, äänet palautuvat kaiuttimeen.

Jos lennokilla tehdään hankala lasku tai se 
syöksyy maahan tai se alkaa itsestään ohjautua 
johonkin suuntaan, sen on annattava laskeutua 
ja gyroskooppi on kalibroitava uudelleen. Se on 
sijoitettava tasaiselle pinnalle ja moottorit 
pysäytettävä, jonka jälkeen kalibrointi 
tapahtuu pitämällä painiketta painettuna 2 
sekunnin ajan.

KALIBROINTI
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ILMANPAINEENTUNNISTIN PÄÄLLÄ/POIS 

(REPULSORINOSTIN PÄÄLLÄ/POIS)

ÄLYPUHELIMEN PIDIKE

Älypuhelimen pidike otetaan käyttöön tarttumalla 
ohjaimen takasivun yläreunassa olevaan liuskaan 
ja vetämällä sitä ulos kunnes kuuluu napsahdus.

Vedä pää ulos ja sijoita älypuhelimesi siihen. Se 
kiinnittää älypuhelimes paikalleen jousen avulla.

Voit säätää puhelimen kulman ja lukita sen 
paikalleen kiertämällä puhelinpidikkeen pohjassa 
oleva ruuvia ohjaimen sivussa olevan ruuvitaltan 
avulla.

Ilmanpaineentunnistin pitää aluksen samalla 
korkeudella maan yläpuolella ja simuloi 
antigravitaatiotehon, joka saataisiin aikaan 
repulsorinostomoottorilla. Sen ansiosta voit myös 
säätää lentokorkeutta portaittain lennon aikana. 
Paina ohjainsauvaa ylös tai alas ja päästä se, 
jonka jälkeen alus leijuu uudella korkeudella. 

Ilmanpaineentunnistimen ollessa aktivoituna alus 
voi nousta lentoon automaattisesti, mutta se 
rajoittaa myös kallistuskulmaa ja vähentää sen 
joustavuutta taitoliikkeissä.

Barometripaine pois PÄÄLTÄ

Barometripaine PÄÄLLE
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LENNON OPETTELU (T-TILA)

Jos lennätät alusta ensimmäistä kertaa, sinun 
tulee lukea seuraavat ohjeet. Jos olet jo 
tottunut pilotti, voit siirtyä seuraavaan 
kappaleeseen.

T-tila on erityinen lentotila, jonka ansiosta 
uuden lentäjän on yksinkertaista opetella lennon 
ohjausperusteet turvallisessa ympäristössä.  
T-tilassa lennättämistä varten on ensin 
aktivoitava repulsorinostimet ohjaimesta (katso 
repulsorinostimet sivulla 14). T-tilassa 
alus auttaa sinua lennättämisen opettelussa 
liikkumalla hallitun hitaasti ja erityisen 
vakaasti. T-tilassa sinulla on mahdollisuus 
tutustua ohjaimen ohjainsauvojen eri toimintoihin 
ennen kuin siirryt normaalinopeuksiin. 

NÄKYMÄTÖN KATTO JA LATTIA: 

Lennättäessäsi alusta T-tilassa ylöspäin 
lentokorkeuttasi säätää näkymätön katto noin 
2 metrin korkeudessa. Katon lisäksi on myös 
näkymätön lattia, joka estää alusta koskettamasta 
maahan ja ne luovat näin yhdessä turvallisen 
lentoalueen. Laskeutuminen T-tilassa vaatii 
automaattisen laskeutumissekvenssin aktivoinnin 
(Katso automaattinen laskeutuminen sivulla 21). 

Siirtyminen T-tilaan tapahtuu painamalla 
nopeudenvaihtopainiketta 3 sekunnin ajan. 
Tiedät siirtyneesi T-tilaan, kun kaikki 
virtapainikkeen ympärillä olevat valot muuttuvat 
sinisiksi. Siirtyminen pois T-tilasta tapahtuu 
yksinkertaisesti painamalla nopeuspainiketta 
vielä kerran. Tällöin kuuluu äänimerkki ja 
nopeuspainikkeen ympärillä olevat valot muuttuvat 
punaisiksi.

T-TILA

30 metrin säde
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SUOJATELINE

Suosittelemme vahvasti aloittelevalle lentäjälle 
suojatelineen käyttöä. Asenna suojateline 
paikalleen ennen lennätystä. Tämä teline estää 
potkureita ja aluksen ulkosivua vahingoittumasta, 
jos lennokki syöksyy maahan tai törmää seinään 
tai muuhun esteeseen. 

Telineen asennus:

Asenna teline alukseen keskitanko keula-perä-
suunnassa (ei sivulta sivulle) ja sijoita 4 
C-muotoista muoviliitintä kunkin moottorin 
varteen (katso kuva a) Kiinnitä sitten teline 
kunnolla puristamalla peukalolla ja etusormella 
4 C-muotoista liitintä paikoilleen siten, että 
kuuluu napsahdus, joka merkitsee, että liitin on 
kiinni moottorin varressa (katso kuva b). 

Huom! Varmista, että telineen C-muotoiset 
kiinnikkeet ovat kiinni koko matkalta 
korkeimmassa asemassa (katso kuva C).

kuva c

kuva b

kuva a
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LENNON VALMISTELU

USEAN PELAAJAN TILA

Ennen aloittamista kaikkien alusten ja ohjainten 
on oltava pois päältä. Varmista, että lähistöllä 
ei ole muita 2.4 GHZ-laitteita.  

Jokainen osanottaja synkronisoi aluksensa 
yksilökohtaisesti, yksi kerrallaan häiriöiden 
välttämiseksi. Noudata vaihejärjestystä sivulla 
11 (”SYNKRONOINTI ALUKSEEN: YHDEN PELAAJAN 
TILASSA”), ja pidä etäisyyttä muihin ja tarkista, 
ettei kukaan muu synkronoi samanaikaisesti. 

Pelaajan synkronoitua aluksensa se on pidettävä 
päällä kunnes kaikki pelaajat ovat synkronoineet 
aluksensa valmiiksi. 

Vian tai häiriön ilmaantuessa kaikkien pelaajien 
tulee sulkea aluksensa ja ohjaimensa 60 sekunnin 
ajaksi ja aloittaa prosessi uudelleen alusta.

Tarkista, että ohjaimessa on 4 AA-paristoa ja 
että lennokin paristoissa on täysi lataus.

Huolehdi, että sekä alus että ohjain ovat päällä.

Lennätä suuressa, avoimessa tilassa, vähintään 30 
metrin säde joka suuntaan.

Tutki ettei ympäristössä ole esteitä tai 
vesistöjä. Sijoita alus puhtaalle ja tasaiselle 
alustalle ennen lähtöä.

ÄLÄ LENNÄTÄ ALUSTA SATEESSA, LUMESSA TAI 
VOIMAKKAASSA TUULESSA.

4 AA-paristoa

Käynnistä

30 metrin säde

Ei vesistöjä

Hyvä sää

30 METRIN 

SÄDE

NOPEUS 1

NOPEUS 3

NOPEUS 2

T-TILA

TARKISTUSLISTA

Punaiset LED- valot - 
Lakkaavat vilkkumasta kun ne 
synkronoidaan alukseen. 
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LENNON OHJAUS

Seuraavassa ovat aluksen peruslentotoiminnot. Opeteltaessa lennättämään on 
parasta aloittaa suuressa tilassa, ainakin siihen saakka kunnes olet oppinut 
perusteet. Kun olet oppinut hallitsemaan alusta, voi tehdä vaativampia liikkeitä. 

Harjoitus antaa taitoa! Kun olet selviytynyt näistä vaiheista, siirry eteenpäin 
seuraavalle tasolle.

Moottoreiden nopeutta lisätään 
työntämällä kaasua ylöspäin. Tällöin 

Speeder Bikesi nousee.

Työnnettäessä kaasukahvaa oikealle 
Speeder Bike kaartaa oikealle.

Työnnettäessä ohjainsauvaa ylöspäin, 
Speeder Bike lentää eteenpäin.

Työnnettäessä ohjainsauvaa vasemmalle 
Speeder Bike kallistuu vasemmalle.

Työnnettäessä kaasukahvaa vasemmalle 
Speeder Bike kaartaa vasemmalle.

Työnnettäessä ohjainsauvaa alaspäin, 
Speeder Bike lentää taaksepäin.

Työnnettäessä ohjainsauvaa oikealle Speeder 
Bike kallistuu oikealle.

Moottoreiden nopeutta pienennetään 
työntämällä kaasua alaspäin. Tällöin 

Speeder Bikesi laskee.
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k u l k u v a l o t

p e r ä v a l o t

Valkoiset 
LED-valot

Punaiset 
LED-valot

LENTOVINKKEJÄ

ALUKSEN KEULAN JA PERÄN 

TUNNISTAMINEN

NOPEUDENVALITSINPAINIKE

Käytä lennokkia suuressa tilassa. Tilan tulee olla säteeltään vähintään 30 metriä joka 
suuntaan.

Kun lennätät alustasi yhdessä muiden kanssa, katsojien tulee olla takanasi.

Lennätys onnistuu parhaiten tyynellä säällä, koska tuulella on suuri vaikutus lennon 
onnistumiseen. 

Vaikka lennokissa on neljä roottoria, siinä on 
nokka - eteenpäin ja perä - taaksepäin. 

Valkoisten kulkuvalojen ansiosta on helppo nähdä 
mikä on lennokin etupää. Lennokin perän tunnistaa 
helposti punaisista LED-valoista.

HUOM!: Lennokin etupäässä on valkoiset LED-valot. 
Sen peräpäässä on punaiset LED-valot.

Aluksessa on 3 nopeusasetusta: HIDAS, KESKINOPEA 
ja NOPEA. Esiasetuksena on HIDAS.

Muuta nopeutta nopeudenvalitsimella. Valitse 
nopeus lennätystaitosi mukaan. 

Nopeudenvalitsin sijaitsee ohjaimessa ylimpänä 
vasemmalla.

KEULA

PERÄ

Nopeudenvalitsin
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NOPEUDEN VAIHTAMINEN

LED-VALOJEN JA SEKUNDÄÄRIA-

SEIDEN KYTKENTÄ PÄÄLLE/POIS

Ohjaimen käynnistyessä se on aina Nopeustilassa 
1. Vaikka ohjain olisi nopeustilassa 3 kun se 
sammutetaan, se palaa aina nopeustilaan 1 kun se 
käynnistetään uudelleen. 

Painamalla painiketta voit vaihdella nopeutta 
tilojen 1-3 välillä. Jos lennätät nopeustilassa 3 
ja painat painiketta, siirryt nopeustilaan 1. 

Ohjaimen virtapainikkeen ympärillä olevat av LED-
valot ilmoittavat nopeuden.

Painamalla painiketta 1 sekunnin ajan (kuulet 1 
äänimerkin) kytket päälle/pois alusta valaisevan 
valkoisen LED-valon. (Punaiset LED-valot aluksen 
perässä palavat edelleen).

Painamalla painiketta 4 sekuntia (kuulet 2 
äänimerkkiä) kytket aluksen sekundääriaseet 
päälle/pois. Huomaa että sekundääriaseita 
aktivoitaessa IR-lähetin sammuu ja päinvastoin.

päälle/pois
sekundääriaseet

1 sekunti 4 sekuntia

äälle/pois
Valkoiset LED-valot

1 äänimerkki 2 äänimerkki

_____________ _____________

Punainen - Synkronoitu alukseen.

NOPEUS 1

NOPEUS 3

NOPEUS 2

T-TILA

Paina samanaikaisesti ohjaimen vasenta ja oikeaa 
kahvaa alas ja sisäänpäin, jolloin hätäpysäytys 
aktivoituu. Se katkaisee moottoreihin tulevan 
virran ja alus syöksyy maahan. Tätä tulee 
käyttää vain hätätapauksessa, koska alus saattaa 
vaurioitua sen iskeytyessä maahan.

HÄTÄPYSÄYTYS
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AUTOMAATTINEN LÄHTÖ/AUTOMAATTINEN LASKEUTUMINEN

AUTOMAATTINEN LÄHTÖ

AUTOMAATTINEN LASKEUTUMINEN

Repulsorinostimien ollessa aktivoituina paina painiketta kerran aluksen ollessa 
maassa, jolloin se lähtee lentoon automaattisesti. 

Paina painiketta 2 sekuntia aluksen ollessa ilmassa, jolloin se laskeutuu 
automaattisesti.

Paina painiketta 2 sekuntia aluksen ollessa 
ilmassa, jolloin se laskeutuu automaattisesti.

Valittaessa automaattinen laskeutuminen, 
se tapahtuu ilman ohjaimia, ellei vasenta 
ohjainsauvaa viedä ylös tai alas automaattisen 
laskeutumisen aikana. 

Oikea ohjainsauva toimii normaalisti 
automaattisen laskeutumisen aikana, joten voit 
ohjata laskeutumissuunnan.. 

Jos ilmanpaineentunnistin on pois päältä 
(manuaalinen lähtö) vasen ohjainsauva vedetään 
alas, jolloin potkurit lukkiutuvat ja voit ohjata 
kaasua manuaalisesti.

Automaattinen lähtö toimii vain silloin, kun ilmanpaineentunnistin on aktivoitu.

Kun ilmanpaineentunnistin on aktivoitu, automaattinen lähtö toimii ainoastaan 
vasemman ohjaussauvan ollessa keskiasennossa. 

Oikea ohjainsauva toimii normaalisti automaattisen lähdön aikana, jolloin voit 
ohjata suuntaa nousussa. 

Painettaessa automaattinen lähtö -painiketta moottorit käynnistyvät ja alus nousee 
ja leijuu noin 2 metrin korkeudessa.

Jos vasenta ohjainsauvaa viedään ylös tai alas automaattinen lähtö keskeytyy ja 
alus siirtyy normaaliin ohjaukseen.
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Paina oikeaa laukaisupainiketta 
aluksen lentäessä, jolloin se tekee 
360 asteen kierteen myötäpäivään 
samanaikaisesti, kun se jatkaa 
edeltävää liikettä. Aluksen 
lentäessä eteenpäin se jatkaa 
liikettä samalla kun se tekee 
kierteen ja se toimii samalla 
tavalla kaiken suuntaisissa 
liikkeissä.

KIERRE MYÖTÄPÄIVÄÄN (A)

Kierre myötäpäivään (A)

KIERRE VASTAPÄIVÄÄN (B)

Kierre vastapäivään (B)

ASEEN LAUKAISU (C)

Aseen laukaisu (C)

Paina vasenta laukaisupainiketta aluksen 
lentäessä, jolloin se tekee 360 asteen kierteen 
vastapäivään samanaikaisesti kun se jatkaa 
liikettä samaan suuntaan.

Lennokissa on esiasennetut infrapunaiset 
taistelulähettimet ja -vastaanottimet kuten 
myös laservastaanottimet. Vain yhtä asetyyppiä 
voidaan käyttää kerrallaan joka merkitsee, 
että voit taistella joko infrapuna-asein tai 
sekundääriasein.

Laukaise ase painamalla painiketta. Päästä ja 
paina uudelleen halutessasi laukaista vielä 
kerran.  

Asepainike aktivoi joko infrapunaiset valot tai 
sekundääriaseet, valituista asejärjestelmistä 
riippuen. Valittaessa sekundääriaseet 
infrapunaiset LED-lähetin ja -vastaanotin 
kytkeytyvät pois päältä. Jos infrapunainen 
LED-lähetin aktivoidaan, laservastaanottimet 
kytkeytyvät pois päältä. 

Aseen laukaisuääni kuuluu ohjaimen kaiuttimesta 
(tai kuulokkeista, jo ne ovat päällä).
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LÄHETIN

VASTAANOTIN

IR-TAISTELU

TAISTELU

IR-taistelun aikana aluksen keulassa olevat infrapunaiset lähettimet lähettävät 
signaalin ja aluksen alla oleva infrapunavastaanotin rekisteröi osumat. 

IR-taistelu on suhteellisen yksinkertaista koska se lähettää laajan signaalin 
ja aluksen alla oleva vastaanotin osoittaa alaspäin. Jos tähtäät minne tahansa 
kohdealuksen alustaan lähempää kuin 2-3 metrin etäisyydeltä, saat todennäköisesti 
ammuttua osuman. 

Taisteltaessa sisätiloissa 
IR-signaali saattaa heijastua 
seinistä (erityisesti 
valkoisista seinistä). 
Voit toisinaan saada osuman 
vastustajaan vaikka et tähtää 
suoraan tätä kohti, jos 
laukaiset oikeassa kulmassa.

IR-taistelun aikana et voi 
taistella sellaisia Star 
Wars-aluksia vastaan, jotka 
on asetettu taistelemaan 
sekundääriasein.

Muutamia huomautuksia IR-
taistelusta:

Auringonvalo rajoittaa 
huomattavasti IR-signaalin 
kulkemaa matkaa. Taistelussa 
ulkosalla päiväsaikaan aluksesi 
on oltava erityisen lähellä 
vastustajaa saadaksesi siihen 
osuman.

Taistelulennättäminen tapahtuu parhaiten ulkona suurella, noin 60-90 metrin 
avoimella kentällä, jossa ei ole esteitä, kuten puita, rakennuksia, vesistöjä tai 
sähköjohtoja. Taistelun sisätiloissa suositellaan tapahtuvan suuressa, avoimessa, 
esteettömässä tilassa, kuten voimistelusalissa tai urheiluhallissa, jossa on korkea 
katto.
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2. OSUMA 3. OSUMA

TÄYDET KULKUVALOT 1. OSUMA

KULKUVALOT

Kun ohjaimen virta katkaistaan, kaikki 3 
kulkuvaloa vilkkuvat. Kun se on synkronoitu, 
kaikki 3 kulkuvaloa palavat punaisina. 

Reaktiot osumiin: 

Vastustajan saadessa alukseensa osuman alus 
reagoi muuttamalla lentosuuntaa. 

Tänä aikana alukseen ei voi ampua lisää osumia. 

ENSIMMÄINEN OSUMA: 

Alus jatkaa lentoaan edelleen samaan suuntaan, 
mutta se vaappuu edes takaisin kaksi kertaa 
oikealta vasemmalle tasaisella liikkeellä. Ohjain 
tärisee 3 sekuntia ja antaa erityisen äänen 
kaiuttimen kautta. Tänä aikana 3 kulkuvaloa 
vilkkuvat ja alus ei reagoi muihin osumiin. 
Lopussa vain 2 kulkuvaloa palaa ja alukseesi 
osunut pelaaja saa ohjaimensa kautta viestin 
onnistuneesta osumasta. 

TOINEN OSUMA:

Samanlainen kuin ensimmäisessä osumassa paitsi 
että liike on aggressiivisempi. 3 kulkuvaloa 
vilkkuvat ja lennokki ei reagoi muihin aseisiin. 
Vaappumisen lopussa vai yksi kulkuvalo palaa ja 
alukseesi osunut pelaaja saa ohjaimensa kautta 
viestin onnistuneesta osumasta.
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AUTOMAATTINEN LASKEUTUMINEN KOLMANNESTA OSUMASTA:

Tämä on taistelun viimeinen osuma. 

Aluksesi saadessa kolmannen osuman se siirtyy 
automaattiseen laskeutumistilaan ja laskeutuu 
kierteessä. 

LASKEUTUMISEN OTTAMINEN HALLINTAAN

Vetämällä vasen kaasukahva alas automaattisen 
laskeutumisen aikana aktivoituu käyttäjän ohjaama 
laskeutuminen. Tämän toiminnon ansiosta voit 
ohjata laskeutumissuunnan. Sen avulla voidaan 
myös välttää törmääminen esteeseen.

VAATIVA TILA (REPULSORINOSTIN POIS PÄÄLTÄ):

Laskeuduttaessa kaikki ohjaimet ovat aktivoituina 
paitsi kaasu, jonka ansiosta voit vapaasti ohjata 
syöksylaskeutumisen.

PELIN PALAUTUS

Automaattisen laskeutumisen aikana kolmannen osuman jälkeen et voi käyttää kaasua 
lennokkisi laskeutuessa ja pysähtyessä. Samanaikaisesti 3 kulkuvaloa vilkkuvat eikä 
lennokki reagoi muihin osumiin. 

 

Kaikki ohjaintoiminnot siirtyvät normaalitilaan 10 sekunnin kuluttua. Ohjaimeen 
syttyy kolme uutta kulkuvaloa, mikä tarkoittaa sitä, että voit osallistua uudelleen 
taisteluun.
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KAPINALLISEN LÄHESTYESSÄ SINUA TAKAAPÄIN TEE LOIKKAUS NOUSEMALLA 

YLÖS JA VÄHENTÄMÄLLÄ KAASUA, JOLLOIN MENETÄT NOPEUTTA JA LASKEUDUT 

SEN TAAKSE. JOS MENETTELET OIKEIN, PÄÄSET ASEMAAN, JOSTA VOIT ISKEÄ 

KUOLETTAVASTI.

ASETU HETI PERÄÄN!

KEUL
A YL

ÖS! 
SUO

JAA
 

ALU
STA

REVERSE THROTTLE 
HOP

HUOM!!
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HÄN EI PYSTY PY-SYMÄÄN PERÄSSÄ!

TALLONIN KIERRE ON SAANUT NIMENSÄ IMPERIUMISTA LOIKANNEEN ADAR 
TALLONIN MUKAAN. HÄN OLI SUURENA TUKENA ALLIANSSILLE.  KYSEESSÄ 
ON VAATIVA TEKNIIKKA, JOTA KÄYTETÄÄN VIHOLLISPILOTIN LÄHESTYESSÄ 

NOPEASTI TAKAAPÄIN. 

JOS PILOTTI OHJAA VAAKASUORAAN JA VETÄÄ YLÖSPÄIN KUN HÄN KIERTÄÄ 
POIS KÄÄNTÖSUUNNASTA, HÄN VOI PUJAHTAA VIHOLLISEN TAAKSE 

MENETTÄMÄTTÄ ETÄISYYTTÄ TAI NOPEUTTA.

TALLON ROLL

HUOM!!
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VÄHENNÄ KAASUA JA PUDOTTAUDU SEURAAJAN ALLE. SUOJAA SPEEDER BIKESI 

ALUSTA OHJATESSASI HYÖKKÄYSASEMIIN!

ANNA H
ÄNEN 

LIUKUA
 OHITSE!

DRO
P B

ACK
 AN

D A
TTA

CK

HUOM!!
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KUN SIJAINTISI ON OIKEA KÄYTÄ HYÖKKÄYKSEEN KÄÄNNÖKSEN JA SIIVEKKEEN 
(SIVUHYÖKKÄYS) YHDISTELMÄÄ KIERTÄÄKSESI KOKONAISEN KIERROKSEN 
VASTUSTAJASI YMPÄRI. JOS TEET SEN OIKEALLA HETKELLÄ, VOIT TUHOTA KAPINALLISET.

PYSYTTELE VIHOLLISEN KAARROKSEN ETUPUOLELLA

ODOTA 

VASTAVETOA
!

KÄÄNNY SIVU-
UN - SUUN-
TAA KOHTEE-
SEEN

HUOM!!

CIRCULAR STRAFE
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LYÖ KAPINALLI
SPILOTIT HEIDÄN OMILLA 

KEINOILLAAN OPETTELEMALLA TÄMÄ KEINO. TEE
180 

ASTEEN KÄÄNNÖS TÄYDELLÄ KAASULLA, JOLLOIN 

SUUNTA VAIHTUU LÄHES ILMAN KAARROSTA. 

VOIT SITTEN YLLÄTTÄÄ VIHOLLISEN TUHOISALLA 

HYÖKKÄYKSELLÄ.

SAALIISTA TULEE METSÄSTÄJÄ

180-AS-TEEN KÄÄNNÖS

LASK
EUDU

 ALA
S 

ISKE
ÄKSE

SI 

VAST
USTA

JAN 

ALUK
SEN A

LUST
AAN.

HUOM!!
SMUGGLERS REVERSE
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SPEEDER BIKE VAROITUS

Speeder Bike on suunniteltu käytettäväksi sekä 
SISÄLLÄ että ULKONA. Speeder Bike n potkurit 
pyörivät suurella nopeudella ja voivat vahingoittaa 
käyttäjää, katsojia ja eläimiä.
Pysyttele riittävällä etäisyydellä aluksesta, jotta 
et joudu sen tielle. Varoita katsojia että lennätät 
alusta siten, että he voivat seurata sitä. Tarkista 
ennen lennätystä, että aluksen potkurit on kunnolla 
kiinnitetty.

VAROITUS!
Tukehtumisen/haavojen riski: Pieniä osia/terävät 
potkurit.
Pidä kädet, hiukset ja irtovaatteet erillään 
potkureista virtakytkimen ollessa PÄÄLLÄ.
Sulje ohjain ja aluksen virtakytkin kun alusta ei 
käytetä.
Mukana seuraava laturi on rakennettu erityisesti 
Speeder Bikessä käytettäviä LiPo-paristoja varten. 
Älä käytä sitä muiden paristojen lataamiseen.
Uusia alkali- tai ladattavia 1,5V-paristoja 
suositellaan parhaan suorituskyvyn savuttamiseksi.
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Poista aina paristot ohjaimesta, kun sitä ei käytetä pitemmän ajan kuluessa.

Puhdistettaessa ohjain ja alus pyyhitään varovasti kostealla liinalla.

Älä aktista varustusta suoralle lämmölle tai auringonvalolle.

Älä upota ohjainta tai alusta veteen. Siitä saattaa aiheutua laitteelle viat, joita 
ei voi korjata. 

Suosittelemme aikuisen läsnäoloa paristoja asennettaessa tai vaihdettaessa.

Tässä aluksessa käytetään ladattavaa LiPo-paristoa. Ellei paristo enää säilytä 
latausta, se on hävitettävä oikealla tavalla paikallisten sääntöjen mukaan. 

Ohjaimessa käytetään 4 AA-paristoa (eivät seuraa mukana). Lue tärkeät paristojen 
turvallisuusvaroitukset alla.

Älä käytä yhdessä alkalisia, tavallisia (ruskokivi) ja ladattavia paristoja 
(nikkeli-kadmium).

Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.

Ei-ladattavia paristoja ei saa ladata.

Ladattavat paristot on otettava pois laitteesta ennen kuin ne ladataan (jos ne ovat 
irrotettavat).

Ladattavia paristoja saa ladata ainoastaan aikuisen valvonnassa.

Käytetyt paristot on poistettava välittömästi ja kierrätettävä tai tuhottava oikein 
valtiollisten tai paikallisten lakien ja säännösten mukaisesti. 

Virtalähteitä ei saa oikosulkea.

Van samaa tyyppiä tai suositeltujen paristojen kanssa samaa tyyppiä olevia 
paristoja saa käyttää.

Paristot on sijoitettava navat oikein päin. (kuva on ohjeissa).

Älä heitä paristoja tuleen, koska ne saattava vuotaa tai räjähtää.

PARISTOVAROITUKSET

HOITO JA HUOLTO
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VAROITUS: Muutokset, jotka eivät erikseen ole tuotteesta vastuussa olevan hyväksymiä, voivat 
kumota käyttäjän oikeuden käyttää varustusta.

HUOM!: Tämä varustus on testattu ja sen on todettu täyttävän luokkaa B olevan digitaalisen 
laitteen FCC-sääntöjen osan 15 mukaiset rajoitukset. Rajoitukset on laadittu antamaan riittävä 
suoja haitallisilta häiriöiltä laitteen ollessa sijoitettuna asuntoon. Tämä laite tuottaa, 
käyttää ja säteilee radiotaajuusenergiaa ja se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä 
radiokommunikaatioon, mikäli sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan. Ei ole kuitenkaan 
olemassa takuuta ettei häiriöitä esiinny yksittäisessä installaatiossa. Jos varustus aiheuttaa 
haitallisia häiriöitä radio- tai tv-vastaanottoon, minkä voi todeta kytkemällä päälle ja 
sammuttamalla laitteen, käyttäjää kehotetaan yrittämään poistaa häiriö käyttämällä yhtä tai 
useampia seuraavista toimenpiteistä:

• Suuntaa uudelleen tai siirrä vastaanottoantenni 

• Lisää varustuksen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.

• Liitä varustus eri piiriin, kuin mihin vastaanotin on kytketty.

• Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-asentajalta. 

Tämä laite täyttää FCC-säännösten osan 15 vaatimukset. Sitä saa käyttää kahdella ehdolla: 

(1) Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.

(2) Laitteen on otettava vastaan mahdollisia häiriöitä, mukaan luettuna häiriöt, jotka 
saattavat aiheuttaa laitteessa käyttöhäiriön.

Laitetta ei saa sijoittaa toisen antennin yhteyteen tai sitä käyttää yhdessä muun antennin tai 
lähettimen kanssa.

Tämä laite täyttää FCC:n ja Industry Canadan säteilyaltistusrajoitukset valvomatonta 
ympäristöä varten.

HUOMAUTUS FCC OSA 15 C

WEEE-direktiivi ja jätteenkäsittely

Kun tuote on käytetty loppuun, sitä ei saa käsitellä 
talousjätteenä tai yleisjätteenä. Se on toimitettava 
sopivaan sähkö- ja elektroniikkavarusteiden 
keräyspaikkaan tai palautettava se toimittajalle 
jätteenkäsittelyä varten. 

Sisäiset/mukana seuraavat paristot

Tämä symboli paristossa ilmoittaa, että se on 
tuhottava erikseen. Tämä paristo on suunniteltu 
erityiskäsiteltäväksi sopivalla keräyspaikalla.

©2017 Rooftop BrandsTM   Yksinoikeudella

www.propelsw.com

Valmistettu Kiinassa

Noudattaa RED 2014/53/EU-, 
FCC-turvamääräyksiä.

Varoitus!
TUKEHTUMISRISKI - Pieniä osia. 
Ei sovi alle 3-vuotiaiden 
lasten käyttöön.
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LENTÄJÄN LOKI
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LENTÄJÄN LOKI


