
MAGAS TELJESÍTMÉNYŰ HARCI DRÓNOK

ÚTMUTATÓ BIRODALMI REPÜLÉSHEZ

74-Z SPEEDER BIKE

A CSOMAG TARTALMA:

A színek és a stílusok változhatnak.

- 74-Z SPEEDER BIKE

- 2,4 GHZ-ES TÁVIRÁNYÍTÓ

- 2 SPEEDER BIKE AKKUMULÁTOR

- FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

- TÖLTŐ + USB CSATLAKOZÓKÁBEL + FALI ADAPTER

  (fali adapter és USB a gyűjtődobozhoz és az akkumulátor töltésére)

- VÉDŐ TANULÓ-KETREC

- CSAVARHÚZÓ (a távirányító oldalsó részén)

- PROPELLER SZETT

- MŰ AKKU VÉDŐKERET (gyűjtődobozokkal való használatra)

- TARTALÉK ALKATRÉSZEK

- KIVILÁGÍTOTT GYŰJTŐDOBOZ

FIGYELEM: Soha ne hagyjon töltésben levő Li-poly akkumulátorokat 
huzamosabb ideig felügyelet nélkül. Kérjük, olvassa el a biztonsági 

előírásokra vonatkozó mellékelt útmutatót! 
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• A beépített hattengelyes giroszkóp kiváló stabilitást biztosít a Speeder Bike 
számára körülménytől függetlenül

• A négycsatornás távirányító hihetetlenül könnyed manőverezést biztosít beleértve a 
360°-os légi mutatványokat is

• A LED irányfényeknek köszönhetően a Speeder Bike könnyen követhető

• Kézzel festett, kiváló minőségű kivitelezés 

• A fényszórók gyenge megvilágításban is jól jelzik a Speeder Bike hollétét. 

• Légnyomás érzékelő (antigravitációs) meghatározott magasságban való lebegéshez

• Automata fel- és leszállási funkciók 

• Giroszkóp kalibráció 

• Zuhanás elleni védelem automata leszálló funkcióval 

• T-mód gyakorlat kezdőknek

• Megvilágított kijelző hanganyaggal 

• Távirányító rezgés harci visszajelzésre 

• Kicserélhető akkumulátorok terjedelmes játékokhoz  

• Infravörös harci technológia 

• Beépített Csillagok háborúja (Star Wars) élményszerű hanganyag 

• Vezérlő hangszóró és fejhallgató csatlakozó 

• Gyűjthető azonosító jelek nyomon követhetőségi célból 

• Könnyen cserélhető alkatrészek és átlátszó légcsavarszárnyak 

• Védőketrec

• Pecsétviasz (ha ezt olvassa, azt jelenti, hogy a pecsétet már feltörte)

• Csavarhúzó a távirányító elemeinek kicseréléséhez és a Speeder Bike javításához 

• És még pár érdekes meglepetés 

• 

• Okostelefon alkalmazás hamarosan érkezik. Maradjon tájékozott a                
www.propelsw.com weboldalon. 

SAJÁTOSSÁGOK

HAMAROSAN
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NE DOBJA EL A 

DOBOZOKAT!

Távolítsa el óvatosan a doboz fedelét, valamint
a csomagolásban található akril ablakot, és 
helyezze azokat biztonságos helyre. Emelje ki 
finoman a drónt a tartóból és szabadítsa ki a 
motorokat a gumiból készült alátétgyűrűkből. 
A drónt csak lassan csúsztassa el a tartó 
felületéről, közben vigyázva arra, hogy meg ne 
erőltesse. 
Fontos: a propeller légcsavarszárnyai nincsenek 
felszerelve a drónra. Ezek szereléséhez segítséget 
nyújt a 10. oldalon található felhasználói 
útmutató.

A SPEEDER BIKE KICSOMAGOLÁSA 

A BEMUTATÓ DOBOZBÓL 

A fedél eltávolítását követően a belső doboz 
életre kel, kigyúlnak a fények és szól a zene.

Megjegyzés: ahányszor a doboz keretét visszateszi, 
valamint kinyitja azt, mindig új zeneszám fog 
megszólalni.

A bemutató doboz feltöltése előtt távolítsa el az 
akril fedelet. Ezt követően könnyen hozzáfér a 
doboz hátsó részére rögzített töltőcsatlakozóhoz. 
Használja a mellékelt USB kábelt és fali adaptert. 
Töltés közben a hang elnémul, a fények kialszanak. 
Az akkumulátor teljes feltöltését követően a 
fények újra kigyúlnak. Most már kicserélheti 
a doboz akril fedelét. Amennyiben ellenőrizni 
szeretné, hogy az akkumulátor valóban töltődik 
e, húzza ki a töltőkábelt a töltés elkezdését 
követő pár perc elteltével. Ha kigyúl a kijelző, 
akkor működik. Normál körülmények között a teljes 
feltöltésre szánt idő 40-60 perc.

Megjegyzés: a teljes feltöltést követően, 
kérem, húzza ki a töltőkábelt a konnektorból az 
akkumulátor védelme érdekében.

Alacsony akkufeszültség esetén a fények villogni 
fognak.

A BEMUTATÓ DOBOZ MŰKÖDÉSE

JÁRMŰ ADATOK

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

         Motor: 
   Aratech hadi fokozatú      

 antigravitációs

 

  Leszállási sebesség:      
         500 km/óra 

  

       Felépítés: 
Megerősített acéllemez

 

       Operátor: 
       Egy pilóta  
   
       Fegyverek:

Egy Ax-20  lézerágyú

          Reaktor:
SFS I-s3a szoláris ionizáció

          Motorok:
SFS P-s5.6 twin ion

      Légköri sebesség:
1200 km/óra

         Építőelem:
Megerősített acéllemez

        Személyzet:
Egy pilóta

         Fegyverek:
Kettő darab L-s9.3 lézerágyú

          Reaktor:
Novaldex 04-Z kriogén 

üzemanyagcella

          Motorok:
Four Income 4L4 fusel thrust

  Atmoszferikus sebesség:
1050 km/óra

         Építőelem:
Titán ötvözet

         Személyzet:
Egy pilóta, egy 

asztromechanikus droid

         Fegyverek:
Négy Taim és Bak KX9 

lézerágyú

Doboz hátsó 
foglalata

Töltéshez 
csatlakoztassa
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1 -Csavarja ki és csúsztassa el

2 -4 darab AA típusú elem

3 -Helyezze vissza az elemfedőt

A TÁVIRÁNYÍTÓN 

TALÁLHATÓ 

ÖSSZES LED-NEK 

VILLOGNIA KELL.

HASZNÁLJON ALKÁ-

LI VAGY 1,5 V-OS 

ÚJRATÖLTHETŐ ELEME-
KET.

MEGJEGYZÉS 

A TÁVIRÁNYÍTÓ AKKUMULÁTORAIN-

AK TELEPÍTÉSE

1. Csavarja ki és csúsztassa el a távirányító 
hátoldalán található akkumulátorfedőt.

- A csavarhúzót megtalálja a távirányító karjának 
jobb oldalába rejtve.

2. Helyezzen be 4 darab AA típusú alkáli elemet 
(1,5 V-os újratölthető elemek ajánlottak) a 
távirányítóba.

- Ellenőrizze, hogy megfelelően irányulnak!

3. Helyezze vissza az akkumulátorfedőt a helyére 
és zárolja a csavarhúzó segítségével.

4. Tegye vissza a csavarhúzót a távirányító 
oldalába.

5. Tartsa megnyomva a távirányító alján található 
bekapcsoló gombot, kettő másodpercig, és közben 
ellenőrizze, hogy a LED-ek villognak-e.
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CSÚSZTASSA EL AZ 
ELEMEK BEZÁRÁSA/
KINYITÁSA ÉRDEKÉBEN

ELŐSZÖR HELYEZZE BE AZ 
ELEMET ORRÁVAL LEFELÉ, 
MERŐLEGES SZÖGBEN. EZT 

KÖVETŐEN NYOMJA LE AZ ELEM 
HÁTSÓ RÉSZÉT

A SPEEDER BIKE AKKUMULÁTORAINAK 

TELEPÍTÉSE

1. Az első telepítés alkalmával csúsztassa a záró lemezt nyitott pozícióba (amint 
az ábra mutatja) az akkumulátor feloldásához. Ezt követően távolítsa el a csomagban 
érkezett akkumulátor védőfedelét, mivelhogy ez a fedél kozmetikai részlet és csak 
demonstrációs célból használt.

2. Helyezze a teljesen feltöltött elemeket a drón belsejében erre a célra 
kialakított részlegbe (lásd az ábrát). 

3. Nyomja le őket, amíg teljesen elhelyezkednek, ahogy alul is látható. A drón LED-
ek kigyúlnak és elkezdnek villogni, ha az elem szakszerűen van beszerelve. 

4. Csukja vissza a zárófedélt az elemek biztonsága érdekében.

MEGJEGYZÉS: a drónon nincs be- vagy kikapcsoló 
gomb, automatikusan bekapcsol, ha a Li-poly 
elem be van helyezve. Ha ki szeretné kapcsolni 
a drónt, egyszerűen nyissa ki és vegye ki a 
készülékből az elemet.
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A DRÓNJA LI-POLY AKKUJA 

FELTÖLTÉSE

VILLOGÓAN
PIROS

Töltési foly-
amatban

ÁLLANDÓAN 
PIROS

Konnektorhoz 
csatlakozva

KÉK

90%-ra feltöltött
ZÖLD

Teljesen 
feltöltött 

lásd az A illusztrációt

1. Helyezze be a megfelelő 
csatlakozó konnektort a fali 
adapterbe annak függvényében, hogy 
épp milyen országban él (lásd az A 
illusztrációt).

2. Ezt követően csatlakoztassa az 
USB töltőkábelt a fali adapterbe, 
valamint a töltőbe.

5. Az átlag feltöltési idő körülbelül 30 perc. 
Ez idő alatt a töltöttségi szint eléri a 90%-
ot. A teljes töltöttségi szint eléréséhez még 
további 10 percre van szükség. A repüléshez 
90%-os töltöttségi szintet ajánlunk. A 90%-
ban feltöltött elemek körülbelül 6-8 perces 
áramellátást biztosítanak, persze ez függ a 
környezettől és a repülés agresszivitásától is. 
Soha ne hagyja a Li-poly elemeket huzamosabb 
ideig a töltőben!

3. Amikor a drón elemének töltöttségi szintje 
eléri a 90%-ot, a töltésjelző kék színre vált.

4. Amikor az elem teljesen feltöltődik, a 
töltésjelző zöld színre vált.

Megjegyzés: a feltöltő 

adapter piros fényt jelez, 

ha csatlakoztatva van a 

konnektorhoz, villogó pirosat 

pedig akkor, ha az akkumulátor 

töltési folyamatban van.

AKKUMULÁTOR
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A Speeder Bike propeller rendszere olyan 
precíziós műszer, amely időnként javítást vagy 
cserét igényel az optimális működés érdekében. 
A nagy sebességgel való repülést követően 
végrehajtott kényszerleszállás károsíthatja a 
propellereket.

1. Az űrhajó négy propellerrel rendelkezik, két A 
propellert és két B propellert tartalmaz.

2. A propeller légcsavarszárnyai szerelésekor 
helyezze az A propellereket az A motorra, a 
B propellereket pedig a B motorra, ahogy a 
jobboldali ábra is mutatja.

3. A légcsavarszárny kicserélésekor használja 
többfunkciós szerszámkészletét: óvatosan vegye 
le az eltört légcsavarszárnyat és határozott 
mozdulattal tolja be helyette az újat.

PROPELLER FELSZERELÉSE 

ÉS CSERÉJE

A

B

B

A

Többfunkciós szerszámkészlet:
A többfunkciós szerszámkészlet segítségével felszerelhetők, illetve levehetők a 
propellerek a dronról.

1. A propeller eltávolításához ékelje be a többfunkciós szerszámkészlet vékony 
részét a motorszerelvény és a propeller közé, ezt követően pedig húzza a propellert 
felfelé.

2. A propeller felszereléséhez használja a többfunkciós szerszámkészlet ellenkező 
oldalát és nyomja le a propeller légcsavarszárnyát. Érzékelni fog némi nyomást, 

amit követően a légcsavarszárny bekerül a helyére. A propeller megfelelő 
pozícióba kerül, ha a légcsavarszárny-tengely valamivel a motor lyuk alatt 
helyezkedik el. Gondoskodjon róla, hogy a légcsavarszárny mindig szabadon 
forogjon.
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TÁVIRÁNYÍTÓ BE- / KIKAPCSOLÁSA

DRÓNNAL VALÓ SZINKRONIZÁLÁS:

EGY SZEMÉLY JÁTSZÁSA ESETÉN

Fontos! A drón és a távirányító 
szinkronizálásakor a drón mindig sík, vízszintes 
felületen kell legyen. Ez a feltétele a 
hattengelyes giroszkóp szakszerű kalibrálásának. 
Ez a drón automatikus 2,4 GHz-es, választható 
csatornákkal működő rendszert használ, amely akár 
tizenkét személy számára is lehetővé teszi az 
egyidejű, egymás melletti akadálymentes repülést 
ugyanabban a vezeték nélküli környezetben.

Tartsa a gombot két másodpercig megnyomva, ezzel 
beindul a készülék, amit enyhe rezgés követ. 
Az összes LED (ideértve a life és a sebesség 
LED-eket is) pirosan villog mindaddig, amíg a 
távirányító és a drón szinkronizálása történik.

Tartsa a gombot két másodpercig megnyomva, ezzel 
kikapcsol a készülék. A rezgő motor forogni 
kezd és az összes LED három másodpercig pirosan 
villog.

Tolja fel a bal oldali botkormányt annyira, amíg 
egy csipogást hall, ezt követően pedig nyomja 
egészen le. Két csipogás jelzi a távirányító 
szinkronizálását. A szinkronizálást követően a 
bekapcsoló gombot körülvevő LED-ek kigyúlnak, 
jelezve a kiválasztott sebességet.

Ez az a pillanat, amikor beindul a zene, 
mivelhogy a távirányító bekapcsolt állapotba 
került. Ön közben tovább olvas.

2 MÁSODPERCES 

GOMBNYOMÁS BE-/KI

AZ ÖSSZES FÉNY 

PIROSAN VILLOG

Ez az a pillanat, 
amikor eldöntheti, hogy 
meghallgatja a nyitó 

zenét, amelyik olyankor 
szokott elindulni, ha 

bekapcsol a távirányító. 
Eközben Ön tovább 

olvashatja e kézikönyvet.

FIGYELEM!
Rossz időben ne repültesse drónját!
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ZENE MÓD

A zene üzemmódban szabályozható a hangszóró vagy 
fejbeszélő hangereje, vagy akár háttérzeneszám is 
kiválasztható. A zene üzemmódba való belépéshez 
tartsa lenyomva a (2) gombot valamint a (4) 
gombot két másodperc hosszan. A Life LED-ek kékre 
fognak váltani. A zene üzemmódból való kilépéshez 
nyomja meg újra mindkét gombot két másodperc 
hosszan. Amennyiben öt másodpercig egyetlen 
gombot sem nyom meg, a távirányító automatikusan 
kilép ebből az üzemmódból.

Zene üzemmódban a távirányító elülső részén 
található négy gomb kivételével (gomb 1,2,3 és 4) 
más gomb nem működik.

1. Zeneszám váltás: Nyomja meg egyszer, ha más 
zeneszámot szeretne (legfeljebb hat alkalommal). 
Nyomja meg újra, ha keverni szeretné a zeneszámok 
sorrendjét (megerősítve a mind keverése hanggal). 

Nyomja meg újra, ha ki szeretné kapcsolni a 
zenét, de meg szeretné őrizni a hanghatást 
(megerősítve a zene kikapcsolása hanggal). 
Nyomja meg újra, amennyiben a teljes hangerőt 
ki szeretné kapcsolni (megerősítve az 1-7 hang 
kikapcsolása hanggal). Nyomja meg újra, hogy 
újrakezdődjenek a listában lévő zeneszámok.

2. Hangerő szabályozás: lépjen be a zene módba és 
nyomja meg a (3) gombot, amennyiben a hangerőt 
növelni vagy a (4) gombot, amennyiben a hangerőt 
csökkenteni szeretné.

(lássa az ábrát).

Speeder Bike hanganyag:
CÍM:“BIRODALMI INDULÓ” 
FILM: CSILLAGOK HÁBORÚJA 
(STAR WARS): A BIRODALOM 
VISSZAVÁG

CÍM:“BEN HALÁLA ÉS
TIE HARCOS TÁMADÁS”
FILM: CSILLAGOK HÁBORÚJA 
(STAR WARS): EGY ÚJ REMÉNY 

CÍM:“BIRODALMI TÁMADÁS” 
FILM: CSILLAGOK HÁBORÚJA 

(STAR WARS): EGY ÚJ 
REMÉNY

CÍM: “ASZTEROIDA MEZŐ” 
FILM: CSILLAGOK HÁBORÚJA 
(STAR WARS): A JEDI VISSZATÉR 

CÍM:“AZ URALKODÓ TRÓNJA”
FILM: CSILLAGOK HÁBORÚJA 
(STAR WARS): A JEDI VISSZATÉR 

CÍM:“A CSILLAGOK VÁRNAK” 
ZENESZERZŐ: DAVID PELLICCIARO

Zeneszám 
1-7

Zene 
kikapcsolva

Hang 
kikapcsolva

Keverés

ZENESZÁM VÁLTÁS

ZENE MÓDBA VALÓ BELÉPÉS

HANG FEL

HANG LE

1

2 4

3

1

2

3

4
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CSAVARHÚZÓ

HANGSZÓRÓ

NYAKPÁNT RÖGZÍTŐ

FEJHALLGATÓ CSATLAKOZÓ 

A távirányítóhoz mellékelt kézi csavarhúzó 
segítségével eltávolíthatók az akkumulátortartó 
csavarjai, illetve megszoríthatók a telefontartón 
található csavarok. A drón meghibásodása esetén 
is hasznos eszköz lehet különböző alkatrészek 
eltávolítása, illetve javítása céljából.

A távirányító hangszórója bármely hanganyagot, 
ideértve a zenét, robbantásokat és más 
hanghatásokat is lejátszik.

Feszítőkötéllel együtt használatos a távirányító 
hordozása céljából. (feszítőkötél nincs a 
csomagban)

A távirányító fejbeszélő csatlakozója a 
hangszóróhoz hasonlóan működik, de csak abban az 
esetben, ha a fejhallgató csatlakoztatva van. 
Ekkor a távirányító hangszórója kikapcsol, és 
a hang átirányítódik a fejhallgatóra. Amikor a 
fejhallgató nincs csatlakoztatva, a hangszórón 
keresztül érkezik a hang.

Amennyiben azt tapasztalja, hogy a drón nehezen 
landol vagy zuhan, illetve egy bizonyos irányba 
kezd sodródni, azonnal le kell szállni és újra 
kalibrálni a giroszkópot. A kalibrálást sík, 
vízszintes felületen kell végezni, a drón 
motorokat megállítva két másodpercig 
lenyomva kell tartani a gombot.

KALIBRÁLÁS
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LÉGNYOMÁS ÉRZÉKELŐ BE-/KI-
KAPCSOLÁSA (ANTIGRAVITÁCIÓ 

BE/KI)

OKOSTELEFON TARTÓ

Húzza ki a távirányító hátsó felső részén 
található meghosszabbítható lapot, amíg kattanást 
hall.

Húzza ki a végét és helyezze bele az 
okostelefonját. A tartó rugónyomást gyakorol az 
okostelefonra, körül fonva azt.

A telefon különböző szögben helyezhető rá, 
a tartón lévő csavar megszorításával pedig 
stabilizálható.

Ezen művelet elvégzéséhez a csavarhúzót a 
távirányító oldalába rejtve találja.

A légnyomás érzékelőnek köszönhetően a drón 
nem zuhan le, hanem egyenletesen lebeg 
antigravitációs hatást szimulálva. Sőt mi több, 
segít fokozatosan magasságot szabályozni a 
repülés közben. Nyomja a kardáncsuklót fel vagy 
le és ezt követően eressze el.

A drón a beállított magasságban fog lebegni. 
A légnyomás érzékelő aktiválása automatikus 
felszállást biztosít a drón számára, azonban 
korlátozza a hajlásszöget és kevésbé lesz 
mozgékony légi mutatványok végzésére.

Légnyomás érzékelő 
kikapcsolva

Légnyomás érzékelő 
bekapcsolva
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REPÜLÉS TANULÁS (T-MÓD) 

Amennyiben első alkalommal repül, kérem, olvassa 
el a következő utasításokat. Ha már tapasztalt 
pilóta átugorhatja ezt a részt.

A T-mód kifejezetten új pilóták számára 
készült, hogy segítséget nyújtson az alapvető 
repülésvezérlési szabályok elsajátításában 
biztonságos környezetben. A T-módban való 
működtetéshez szükség van a távirányítón 
található antigravitáció aktiválására (lásd 
a 14. oldalon). A Speeder Bike segítségével 
T-módban elsajátíthatja a repüléshez szükséges 
ismereteket ellenőrzött sebességgel és fokozott 
stabilitással mozogva. A T-üzemmód lehetővé teszi 
a botkormány különböző funkcióinak megismerését 
és elsajátítását normál sebességi körülmények 
közötti repülés előtt.

LÁTHATATLAN MENNYEZET ÉS PADLÓ:

T-üzemmódban való felszálláskor a magasságot egy 
láthatatlan mennyezet automatikusan szabályozza. 
A magassághatár kb. 6 láb (2 méter). Továbbá, 
létezik egy láthatatlan padló is, aminek az a 
szerepe, hogy megóvja a drónt a földdel való 
érintkezéstől, ezzel mintegy a repüléshez 
biztonságos légteret biztosítva. A T-üzemmódban 
történő leszálláshoz aktiválni kell az automata 
leszálló szekvenciát (lásd automata leszállás a 
21. oldalon).

A T-üzemmódba való belépéshez tartsa lenyomva 
három másodpercig a sebességváltó gombot. A 
sikeres belépést a bekapcsoló gomb körül kigyúlt 
kék fények jelzik. A kilépéshez nyomja meg újra 
a sebességellenőrző gombot. Egy csipogást fog 
hallani, amit követően a bekapcsoló gomb körüli 
fények visszaváltanak pirosra.

T-MÓD

30 méteres hatósugár
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VÉDŐKETREC
Kezdő pilótáknak kifejezetten ajánljuk a 
védőketrec használatát. Minden repülés előtt 
szerelje fel a ketrecet. Ez megvédi a propeller 
légcsavarszárnyait, valamint a drón felületét 
különböző sérülések, mint például falba ütközés 
vagy más tárgyakkal való kemény érintkezés 
esetén.

A VÉDŐKETREC FELSZERELÉSE:
Helyezze a drónt a védőketrecbe úgy, hogy a 
középső rúd, amelyik elölről hátrafelé húzódik 
(nem oldalról oldalra) és a 4 C alakú műanyag 
csatlakozók rácsússzanak minden egyes motorkarra 
(lásd az a ábrát). Folytassa a védőketrec 
biztonságos rögzítését, úgy, hogy a 4 C alakú 
csatlakozókat a hüvelykujj és a mutatóujj közé 
szorítja, amíg az egyet pattan, jelezvén, hogy a 
csatlakozó behelyezkedett a motorkarba (lásd a b 
ábrát).

Megjegyzés: vigyázzon arra, hogy a C alakú 
csatlakozók a lehető legmagasabb pozícióban 
helyezkedjenek el (lásd a c ábrát).

ábra c 

ábra b

ábra a
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FELKÉSZÜLÉS A REPÜLÉSRE

TÖBB SZEMÉLY JÁTSZÁSA 

ESETÉN

Kezdés előtt, kérem, ellenőrizze, hogy minden 
jármű és távirányító kikapcsolt üzemmódban 
van. Más 2,4 GHz-es berendezésnek nem szabad a 
közelben lenni.

Minden egyes személynek egyénileg kell 
szinkronizálnia járművét, egyszerre csak egyet, 
az ütközések elkerülése érdekében. Kövesse a 
11. oldalon található lépéseket (DRÓNNAL VALÓ 
SZINKRONIZÁLÁS: EGY SZEMÉLY JÁTSZÁSA ESETÉN) 
vigyázva arra, hogy ne érintkezzen másokkal, 
miközben arra is figyel, hogy Önnel egy időben 
senki más ne szinkronizáljon. 

Azt követően, hogy egy személy elvégezte a 
szinkronizálást, bekapcsolt állapotban kell 
hagynia járművét mindaddig, amíg minden játékos 
elvégezte ugyanezt a műveletet.

Bármilyen hiba vagy összeütközés fellépése esetén 
minden egyes játékos köteles 60 másodpercre 
kikapcsolni távirányítóját és járművét, ezt 
követően pedig az egész procedúrát újrakezdeni.

Ellenőrizze, hogy a távirányítóban 4 darab AA 
típusú elem van és a drón teljesen feltöltött 
üzemmódban van. 

A drón, valamint a távirányító is be kell legyen 
kapcsolva. Mozogjon széles térben, legalább 30 
méternyi nyitott hatósugárban.

Zárja ki a környezeti akadályok vagy folyók 
jelenlétét. Helyezze a drónt egy tiszta, sík 
felületre felszállás előtt.

NE DRÓNOZZON ESŐBEN, HÓBAN, VAGY ERŐS SZÉLBEN!

4 darab AA típusú elem

Készülék bekapcsolva

30 méteres hatósugár

Nincs folyó

Megfelelő időjárás

30 MÉTERES 

HATÓSUGÁR

SEBESSÉG 1

SEBESSÉG 3 

SEBESSÉG 2

T-MÓD

ELLENŐRZŐLISTA

A piros LED-ek 
villogása megszűnik 
a szinkronizálást 
követően.
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REPÜLÉS VEZÉRLÉS

Ezek a drón repüléséhez alapvető műveletek szükségesek. A tanulási fázisban 
legjobb, ha széles teret választ, ahol könnyen elsajátíthatja az alapokat. Ha már 
uralni képes a drónt, kipróbálhat pár bonyolultabb manőverezési technikát is.

Gyakorlat teszi a mestert! Ha ezeket a lépéseket már elsajátította, próbálja ki a 
következő szintet.

Húzza a Gázkart felfelé a motorok 
sebességének növelése érdekében. Ezt követően 

a Speeder Bike levegőbe fog emelkedni.

Mozgassa a Gázkar kormánybotot balra, és 
a Speeder Bike balra fog fordulni.

Húzza az Irányvezérlőt fel, és a Speeder 
Bike előre fog menni. 

Mozgassa az Irányvezérlőt balra, és a 
Speeder Bike balra fog dőlni. 

Mozgassa a Gázkar kormánybotot jobbra, és 
a Speeder Bike jobbra fog fordulni.

Nyomja az Irányvezérlőt lefelé, és a 
Speeder Bike visszafelé, hátsó irányba fog 

menni. 

Mozgassa az Irányvezérlőt jobbra, és a 
Speeder Bike jobbra fog dőlni. 

Tolja a Gázkart lefelé a motorok 
sebességének csökkentése érdekében. Ezt 
követően a Speeder Bike alá fog szállni.
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f u t ó f é n y e k

hátsó fények  

Fehér LED-ek

Piros LED-ek

REPÜLÉSI TIPPEK

FELISMERNI A DRÓN ELÜLSŐ ÉS 
HÁTSÓ RÉSZÉT 

SEBESSÉG KIVÁLASZTÓ GOMB

Drónozzon széles térben. Ideális esetben a tér legalább 30 méteres hatósugárral 
rendelkezik. 

Drónozáskor a nézőseregnek a háttérben kell elhelyezkedni. 

A legjobb teljesítmény elérése érdekében szélmentes időjárást ajánlunk dronozáshoz.

Annak ellenére, hogy ezen drón négy rotorral 
rendelkezik, mégis tartalmaz egy előre mutató és 
egy hátra mutató irányt.

A fehér LED futófények segítenek a drón elülső 
részének könnyed felismerésében. A drón hátsó 
részén piros LED fények találhatók.

MEGJEGYZÉS: a drón elülső részén fehér LED-ek 
vannak, a drón hátsó részén pedig pirosak.

Repüléskor három sebesség közül választhat: 
ALACSONY, KÖZEPES és MAGAS. Az alapértelmezett 
beállítás ALACSONY.

Váltson sebességet a sebesség kiválasztó gomb 
segítségével.

Repülési képességeinek megfelelően válasszon.

A sebesség kiválasztó gomb a távirányító bal 
felső részén van.

ELÖL

HÁTUL

SEBESSÉG VÁLASZTÁS
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SEBESSÉG VÁLTÁS

LED-EK ÉS KIEGÉSZÍTŐ FEGYVEREK 
BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

Ha a távirányító be van kapcsolva, mindig 1-es 
sebesség módban indul. Ha a távirányító 3-as 
sebesség módban volt kikapcsolás előtt, vissza 
fog térni az 1-es sebességi módba, amikor újra 
bekapcsolja.

Nyomja meg a gombot, ha sebességet szeretne 
váltani az 1-3 módok között. Ha épp a 3-as 
sebesség módban van és megnyomja a gombot, akkor 
visszatér az 1-es sebesség módba.

A repülési sebességet a távirányító bekapcsoló 
gombját körülvevő LED jelzi.

Tartsa megnyomva a gombot egy másodpercig 
(hallani fog egy csipogást) a fehér LED fények 
be- illetve kikapcsolásához. (A drón hátsó részén 
lévő piros LED bekapcsolva marad.)

Tartsa lenyomva a gombot négy másodpercig (két 
csipogást fog hallani) a kiegészítő fegyverek be- 
illetve kikapcsolásához. Figyelem: ha kiegészítő 
fegyverek be vannak kapcsolva, az infravörös adó-
vevő kikapcsol, ez fordítva is igaz.be/ki

kiegészítő 
fegyverek

1 másodperc 4 másodperc

be/ki
fehér LED-ek 

1 csipogás 1 csipogás

_____________ _____________

Piros - szinkronizált

SEBESSÉG 1

SEBESSÉG 3

SEBESSÉG 2

T-MÓD

Egyszerre nyomja le és be a botkormányon lévő bal 
és a jobb kardáncsuklót, amennyiben vészmegállást 
akar kezdeményezni. Ezen művelet megszünteti a 
motorok áramellátását és az űrhajó lezuhan. Csak 
vészhelyzet esetén ajánljuk ezt a megoldást, 
mivelhogy a készülék komoly károsodást szenvedhet 
az ütközés során.

VÉSZMEGÁLLÁS
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AUTOMATA FELSZÁLLÁS/ 

AUTOMATA LESZÁLLÁS

AUTOMATA FELSZÁLLÁS

AUTOMATA LESZÁLLÁS

Az antigravitációs lebegők aktiválását követően nyomja meg a gombot egyszer 
automatikus felszálláshoz. Tartsa megnyomva a gombot két másodpercig, az automata 
leszálláshoz. 

Tartsa megnyomva a gombot két másodpercig 
(miközben a drón még a levegőben van) az 
automatikus leszálláshoz.

Amennyiben automatikus leszállást nyomott, 
ez felülírja a botkormány (kardáncsukló 
által történő vezérlést, kivéve akkor, ha a 
bal kardáncsukló le vagy fel van nyomva az 
automatikus leszállás ideje alatt. A jobb 
botkormány a megszokott módon működik az 
automatikus leszállási fázisban, így vezérelhető 
a leszállás iránya.

Amennyiben a légnyomás érzékelő ki van kapcsolva 
(kézi felszállás céljából), a bal kardáncsuklót 
teljesen le kell nyomni, hogy kinyíljanak a 
légcsavarszárnyak és a gázkar vezérelhetővé 
váljon kézileg is.

Automatikus felszállást csak akkor lehet végezni, ha a légnyomás érzékelő aktiválva 
van.

Ilyen esetben is az automatikus felszállás csak akkor működik, ha a bal 
kardáncsukló középállásban van.

A jobb botkormány a megszokott módon funkcionál az automata felszállási fázisban, 
így vezérelhető a felszállás iránya.

Az automatikus felszállás gomb megnyomását követően a motorok bekapcsolnak, a drón 
felszáll és lebegni fog körülbelül két méteres magasságban.

Amennyiben a bal kormány (kardáncsukló) fel- vagy le van nyomva, az automata 
felszállási művelet megszűnik és normál, kézi vezérlés szükséges.
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Nyomja meg a jobb kioldógombot 
repülés közben és a drón 360 fokos, 
az óramutató járásával megegyező 
irányú fordulatot fog tenni, 
miközben tovább folytatja útját. A 
drón repülési iránya a mutatvány 
ideje alatt is megmarad, például, 
ha előre repült, ugyancsak előre 
folytatja útját. Ez hasonlóan 
működik bármely irányú mozgás 
esetén. 

ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL MEGE-

GYEZŐ IRÁNYÚ FORDULAT (A)

Óramutató járásával megegyező 
irányú fordulat (A)

ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL ELLENK-

EZŐ  IRÁNYÚ FORDULAT (B)

Óramutató járásával ellenkező 
irányú fordulat (B)

TŰZFEGYVER (C) 

Tűzfegyver (C)

Nyomja meg a bal kioldógombot repülés közben és a 
drón 360 fokos, az óramutató járásával ellenkező 
irányú fordulatot fog tenni, miközben tovább 
mozog a jelenlegi röppályán.

A drón előre telepített infravörös harci adókkal 
és vevőkkel, valamint lézer vevőkkel érkezik. 
Egyszerre csak egy típusú fegyvert lehet 
használni, ez azt jelenti, hogy választani kell 
az infravörös fegyverek és a kiegészítő fegyverek 
közül.

Nyomja meg a gombot, ha tüzelni szeretne. Engedje 
el, és nyomja meg újra, ha meg szeretné ismételni 
az előbbi műveletet.

A fegyverek gomb vagy az infravörös LED vagy 
a kiegészítő fegyvereket aktiválja, annak 
függvényében, hogy milyen fegyver rendszer van 
a drónon. Ha a kiegészítő fegyverek aktiválva 
vannak, az infravörös LED adó és vevő deaktiválva 
lesz. Ha az infravörös LED adó aktiválva van, 
akkor a lézer vevő lesz deaktiválva.

A fegyverek tüzelése során keletkező zajt hallani 
fogja a hangszórón (vagy a fejhallgatón, ha be 
van kapcsolva). 
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ADÓK

VEVŐ

INFRAVÖRÖS CSATA

CSATA 

Infravörös csata során a drón elülső felén lévő infravörös adók jelet küldenek, ezt 
követően a drón alján található infravörös vevő regisztrálja a becsapódást.

Az infravörös csata relatív egyszerű, mivelhogy széles jelet küld, a vevő pedig 
lefelé a drón aljára mutat. Bárhova célozzon 2-3 méteres hatótávolságból, szinte 
biztos, hogy célba talál. 

Az infravörös csatához 
kapcsolódó néhány megjegyzés:

A napfény jelentős mértékben 
csökkenti az infravörös jel 
átviteli távolságát. Napközben 
folytatott kültéri csatározások 
esetén nagyon közel kell állni 
az ellenfélhez, hogy célba 
találjon.

Beltéri csatározások esetén az 
infravörös jeleket visszaverheti 
a fal (különösen fehér falak). 
Akkor is célba találhat, ha nem 
közvetlenül célzott ellenfelére, 
hanem megfelelő szögben tüzelt. 

Infravörös csatában nem használhat olyan Star

Wars járművet, amely kiegészítő 
fegyvereket használó csata módba 
van beállítva.

Csatározási célból ajánlatos kimenni a szabadba, nyitott térbe, körülbelül 60-
90 méteres hatótávolságba, akadálymentes mezőnybe (ahol nincsenek fák, házak, 
folyók, távvezetékek). Benti csatározás esetére nagy, nyitott tereket ajánlunk, 
mint például magas, akadálymentes mennyezettel rendelkező gimnáziumot vagy 
sportcentrumot.



24

MÁSODIK 

TALÁLAT
HARMADIK 
TALÁLAT

TELJES ÉLET ELSŐ TALÁLAT

LIFE LED-EK 

Amikor a távirányító be van kapcsolva, mindhárom 
life LED villogni fog. A szinkronizálást követően 
mindhárom life LED piros lesz.

Reakciók ha eltalálva:

Amikor a drón ütést szenved el opponensétől, 
azonnal reagál, megváltoztatja repülési irányát. 
További lövések nem adhatók le a drónra ez idő 
közben.

ELSŐ TALÁLAT: 

A drón tovább halad jelenlegi pályáján, de 
előre-hátra ringatózik kétszer, balról jobbra 
egyenletes mozdulatokkal. A távirányító három 
másodpercig rezegni fog és egyedi hanghatást fog 
lejátszani. Ez idő alatt a három life LED villog 
és a drón nem reagál további fegyver találatokra. 
A manőverezés végén csak két life LED fog 
világítani, és az a játékos, aki csapást mért 
az Ön drónjára tudni fogja, hogy célba talált 
(kijelzi a távirányító).

MÁSODIK TALÁLAT: 

Hasonló az első fegyver találathoz, csak a 
mozdulat sokkal agresszívabb. A három life LED 
villog és a drón nem reagál további fegyver 
csapásokra. A lengés végén, csak egy life LED fog 
világítani, és az a játékos, aki csapást mért 
az Ön drónjára tudni fogja, hogy célba talált 
(kijelzi a távirányító).
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HARMADIK TALÁLAT, AUTOMATA LESZÁLLÁS

Ez az utolsó csapás a csatában. Amennyiben az 
ellenfél már háromszor eltalálta az Ön drónját, 
automata leszállás következik, a drón spirál 
formában halad lefelé.

LESZÁLLÁSI SZEKVENCIA ÁTVÉTELE

Az automata leszállási szekvencia közben teljesen 
lehúzott gázkar aktiválni fogja a felhasználó 
által vezérelt leszállási üzemmódot. Ez a 
sajátosság lehetővé teszi a zuhanás közbeni 
irányvezérlést.

Akadályok kivédésére is használható.

HALADÓ MÓDBAN (ANTIGRAVITÁCIÓ KIKAPCSOLVA):

Leszálláskor minden vezérlőgomb működni fog, 
kivéve a gázkart. Ezáltal szabadon mozoghat és 
egyedi, irányított leszállást végezhet.

JÁTÉK ÚJRAINDÍTÁSA

A harmadik csapást követő automatikus leszállás során nincs beavatkozás, a gázkar 
nem működik, a drón magától ereszkedik le és áll meg. Ez idő alatt a három life LED 
villog és az űrhajó nem reagál további fegyver csapásokra.

Tíz másodperc elteltével az összes vezérlő visszakerül normál üzemmódba.  Három új 
life LED fog kigyúlni a távirányítón, jelezvén, hogy visszatérhet a harctérre.
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Amikor ellenség közeledik hátulról, végezzen szökellő mozdulAtot, húzzA 

fel A gázkArt és engedje el, csökkentve ezzel A sebességet 

és lemArAdvA mögötte. hA ezt jól csináljA, gyilkos csApást mérhet 

ellenfelére. 

mArAdjon nyomábAn!

fel Az
 orr

Al! v
édj

e A 

hAsá
t.

JEGYZETEK
FORDÍTOTT SZÖKELLÉS 

(GÁZKAR HASZNÁLAT)
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Az ellenség nem lesz képes követni. 

AdAr tAllonról kAptA nevét, Aki birodAlmi disszidens volt és bátrAn 
segített A szövetségnek. A tAllon fordulAt olyAn trükk, Amely olyAnkor 

AlkAlmAzhAtó, Amikor Az ellenség hátulról érkezik nAgyon gyorsAn. 
hA A pilótA egy szintbe kerül és felemelkedik, miközben eltávolodik Az 

átfordult irányból, visszAkerülhet Az ellenség hátA mögé, 
Anélkül, hogy csökkenne A sebessége. 

JEGYZETEK
TALLON FORDULAT
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fékezzen és kerüljön Az üldöző AlAtti szintre. védje A speeder bike 

sebezhető AlhAsát, miközben támAdást kezdeményez. 

nézze elsi
klAn

i Az 

elle
nség

et! 

MARA
DJO

N H
ÁTU

L 

ÉS 
TÁM

ADJ
ON!

JEGYZETEK
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hA jó helyen vAn, hAsználjA A kitérés és A csűrőkormány (oldAlsó lövés) vezérlőket, hogy Az opponenst körbe tüzelhesse. hA jól időzít, teljesen tönkreverheti lázAdó ellenségét.

mArAdjon Az 
ellenség előtt 
fordulAt

figyeljen Az
 ellenfordu-

lAtrA!
könnyed oldAlrA 

csúszás - célpon-

ton mArAdás 

JEGYZETEK

KÖRKÖRÖS LÖVÉS 
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verje meg A lázAdó pilótákAt 
sAját játékukbAn

, 

urAlvA e mozdulAtot. végezzen teljes gázkArrAl 

180 fokos fordulAtot, ennek 
Az eredménye gyors 

irányváltás lesz minimális fordulAtívben. 

meglepetésképpen pusztító támAdást mérhet 

ellenfeleir
e. 

Az áldozAt támAdóvá válik

180 fokos kitérő mozdulAt

sülly
edje

n Alá
 és 

támAdjA
 Az e

llen
ség 

hAsát

A CSEMPÉSZ IRÁNYT VÁLT

JEGYZETEK
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SPEEDER BIKE FIGYELEM

A Speeder Bike KÜL- és BELTÉRI használatra készült. 
A SPEEDER BIKE légcsavarszárnyai gyorsan forognak, 
és megsebesíthetik a felhasználót, a nézőket, vagy 
az állatokat.

Álljon távolabb a dróntól, ezzel mintegy csökkentve 
a kockázatot, hogy bekerül a repülési térbe. 
Figyelmeztesse a nézőket arra, hogy maradjanak a 
drón hatótávolságán kívül. Repülés előtt ellenőrizze 
a rotor légcsavarszárnyai biztonságos rögzítését.

FIGYELEM!
Fulladás/vágásveszély: a készülék könnyen 
lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.A rotor 
légcsavarszárnyai nagyon élesek.

Kezét, haját és bő ruházatát tartsa távol a 
propellerektől, ha a készülék bekapcsolt üzemmódban 
van!

Kapcsolja ki a távirányítót és a drónt is, amikor 
nem használja! 

A csomagban található feltöltő kifejezetten a 
Speeder Bike Li-poly eleme töltésére készült. Más 
elemek feltöltésére ne használja! 

Ha maximális teljesítményt szeretne, használjon új 
alkáli- vagy 1,5 V-os újratölthető elemeket.
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Távolítsa el az elemeket, amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket.

Tiszta, nedves törlővel óvatosan tisztítsa meg a távirányítót és a drónt.

Ne érje készülékét közvetlen hő vagy napfény.

Sem a távirányító, sem a drón nem vízálló. Vízzel való érintkezés a készülék 
meghibásodásához vezet.  

Az akkumulátor kicserélése szülői felügyeletet igényel.

Ez a drón újratölthető Li-poly akkumulátorral működik. A használhatatlanná vált 
akkumulátorok ártalmatlanítását szakszerűen, a helyi törvényes előírások értelmében 
kell elvégezni.

A távirányító négy darab AA típusú elemmel működik (nincs a csomagban). Kérem, 
olvassa el az elemek biztonságára vonatkozó alábbi utasításokat.

Az alkáli-, szabványos- (szén-cink) és újratölthető elemek (nikkel- fém-hibrid) 
együttes használata tilos!

Régi és új elemek együttes használata tilos!

Nem újratölthető elemek újra töltése tilos!

Az újratölthető elemeket el kell távolítani a készülékből töltés előtt (ha ez 
lehetséges).

Csak felnőtt felügyelete mellett engedélyezett az elemek újra töltése.

A használhatatlanná vált elemeket azonnal el kell távolítani, ezek újra 
hasznosítása vagy ártalmatlanítása szakszerűen kell történjen az állami vagy helyi 
önkormányzatok által szabályozott előírásoknak megfelelően.

A terminálokat tilos rövidre zárni!

Csak az ajánlottal megegyező vagy hasonló típusú elemeket használjon!

Az elemek behelyezésekor figyeljen a helyes polaritásra (lásd a füzetben található 
ábrát).

A használhatatlanná vált elemeket ne dobja tűzbe, robbanásveszély miatt!

ELEMEKRE VONATKOZÓ HASZNÁLATI 

FIGYELMEZTETÉS

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS 
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FIGYELEM: A megfelelést ellenőrző szervek által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások 
vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó autoritását az eszköz működtetésére 
vonatkozóan. 

MEGJEGYZÉS: Ezen eszköz tesztelését követően megállapították, hogy megfelel a B osztályú 
digitális eszközök határértékeinek, az FCC szabályozás 15. részének értelmében. Ezek a 
határértékek arra szolgálnak, hogy reális védelmet biztosítsanak káros interferenciák 
ellen lakókörzetekben való beszereléskor. Ezen eszköz rádió frekvenciás energiát generál, 
használ és sugározhat, ha az utasításoknak nem megfelelően felszerelt és működtetett, 
továbbá károsíthatja a rádió kommunikációt.Mindemellett nem garantálható, hogy különösen 
telepítéskor nem lép fel interferencia. Amennyiben ez az eszköz káros interferenciát okoz 
rádióval vagy televízióval, ami az eszköz be- és kikapcsolásakor észlelhető, a felhasználót 
arra ösztönözzük, hogy próbálja kijavítani az interferenciát a következő intézkedések 
valamelyikének használatával:

• Helyezze máshova a vevő antennát. 
• Növelje meg a távolságot az eszköz és a vevőberendezés között. 
• Kösse be az eszközt egy olyan konnektorba, ahol az áramkör különbözik a vevőkészülékétől. 
• Kérje a kereskedő vagy egy tapasztalt tévé- vagy rádió-technikus segítségét.               
Ez az eszköz megfelel a 15.részben feltüntetett FCC szabályoknak. Az eszköz működtetése két 
feltétel teljesítésétől függ: 

(1) nem okozhat káros interferenciát, és

(2) el kell fogadnia bármely kapott interferenciát, beleértve a kellemetlenséget okozókat is.

FCC 15 C IRÁNYELV

WEEE irányelv és termék megsemmisítés 

Ezen termék használatból való kivonása után nem 
kezelhető háztartási hulladékként. A terméket 
egy kijelölt hulladék-gyűjtőhelyen vagy a 
hulladék elektromos és elektronikai berendezések 
újrahasznosítására jóváhagyott gyűjtőhelyen 
kell leadni, vagy visszaküldeni a szállítóhoz 
ártalmatlanítás céljából. 

Belső/mellékelt akkumulátorok 

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az akkumulátort a 
háztartási hulladéktól külön kell gyűjteni és egy 
erre a célra kijelölt hulladék-gyűjtőhelyen kell 
leadni.

Származási hely: Kína

Megfelel az RED 2014/53/EU és FCC 
biztonsági előírásoknak.

FIGYELEM! FULLADÁSVESZÉLY!

A készülék könnyen lenyelhető 
apró alkatrészeket tartalmaz. 
3 éven aluli gyerekeknek nem 
ajánlott.

©2017 Rooftop BrandsTM    Minden jog fenntartva. 

www.propelsw.com
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PILÓTA JEGYZETEK 
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PILÓTA JEGYZETEI


