
KAMPDRONER MED HØY KAPASITET

IMPERIETS MANUAL

74-Z SPEEDER BIKE

PAKNINGEN INNEHOLDER:

Farger og stil kan variere

- 74-Z SPEEDER BIKE

- 2,4 GHZ TRÅDLØS KONTROLLER

- 2-Z SPEEDER BIKE-BATTERIER

- INSTRUKSJONSHEFTE

- LADER + USB-KABEL + VEGGADAPTER 

  (veggadapter + USB er for både pakning og batterilader)

- BESKYTTELSESSKJERM FOR TRENING

- SKRUTREKKER (på siden av kontrolleren) 

- MULTIVERKTØY FOR PROPELL

- FALSK BATTERIDEKSEL (for bruk med samlerens displayboks)

- RESERVEDELER

- SAMLERENS OPPLYSTE DISPLAYBOKS

ADVARSEL:La aldri Li-pol-batterier lades uten tilsyn for lengre 
tidsperioder. Se vedlagte sikkerhetsinformasjon.
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• Bygd i gyroskop med 6-akser holder Speeder Bike ekstremt under alle vilkår

• 4-kanals flygekontroll tillater utrolig manøvrering inkludert 360˚ roll
• Retningsgivende LED-lys gjør at Speeder Bike enkelt kan følges

• Håndmalt overflate med modellkvalitet

• Lys lyser opp Speeder Bike ved flyging i svakt lys 

• Sensor for barometertrykk (repulsorløfter) for flyging i fastsatt høyde 

• Funksjoner for automatisk-start og automatisk-landing

• Gyroskopkalibrering

• Krasjbeskyttelse med automatisk landing

• T-mode trening for nye piloter 

• Dynamisk integrerte lydspor og kamplyder lager en oppslukende opplevelse

• Følbar kontroller-feedback under kampsekvenser 

• Utbyttbare Li-pol batterier for kontinuerlig spill

• Infrarød kampteknologi

• Innebygd Star Wars lydspor gjør at man oppslukes av lys 

• Plugg for kontrollerhøyttaler og hodetelefon

• Samleridentifiseringsmerker for sporbarhet

• Enkelt å bytte ut deler og transparente blader 

• Beskyttelsesskjerm

• Voksforsegling (Om du leser dette har du allerede brutt voksseglet) 

• Skrutrekker for å bytte ut kontrollerbatterier og reparasjon av Speeder Bike

• Og noen få morsomme overraskelser

• 

• Tilhørende smartphoneapp kommer snart. Hold deg oppdatert på                  
www.propelsw.com

FUNKSJONER

KOMMER SNART



Forlenget 
telefonholderdetalj

PILOTENS
 UTSTYR

Kontrollerstrøm Av/På

Avfyre våpen

Flik til å dra i på 
hodetelefonen

Roll med urviseren

Høyre slingrebøye (Kontrollstikke) 

Slå LED-lamper Av/På

Håndtak

Høyttaler

Plugg til hodetelefon

Batterideksel

Kalibrere gyroskop

Livslamper

Roll mot urviseren

Endre hastighet

Bluetooth-synking for
fremtidig appintegrering

Automatisk start / 
automatisk landing

Halsremtilbehør (rem 
følger ikke med)

IR mottaker

Venstre styrespak (på kontrollen)

IR-sender

Propell

Batterilås

Baklys

Batteri

På/Av for 
barometertrykksensor
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IKKE KAST BOK-

SENE!!!

Ta forsiktig topplokket av koksen og fjern 
akrylvinduet fra pakningen og plasser dem på et 
sikkert sted. Trekk forsiktig opp dronekroppen og 
frigjør motorene fra gummistroppene for å frigjøre 
dronen fra støttene. Trekk sakte dronen bort fra 
støttens overflate og pass på å ikke tvinge det. 

Viktig merknad: På grunn av pakking og visning, er 
ikke propellbladene forhåndsinstallert på dronen. 
Du må følge instruksjonene for å installere 
propellbladene på side 10.

TA UT SPEEDER BIKE FRA 

DISPLAYBOKSEN:

Når dekselet er fjernet, vil det innvendige 
displayboksen vekkes til liv med lys og musikk.

Merk: Hver gang du fjerner dekselet på esken og 
åpner den, spilles det et nytt musikkspor. 

For å lade displayboksen, må først akryltoppen 
fjernes. Dette gir deg tilgang til displayboksens 
ladepunkt på baksiden av displayfestet. Bruk 
den vedlagte USB-kabelen og veggadapteren. Når 
displayet lader, slukkes lyd og lys. Når batteriet 
er fulladet, tennes displayets lys på nytt. Nå kan 
du sette tilbake akryltoppen på displayboksen. 

Hvis du er usikker på om batteriet lader, kan du 
fjerne ladekabelen etter noen minutters lading og 
displayet vil lyse opp. Full lading av display 
case tar normalt ca. 40-60 minutter. 

Merk: Husk å koble fra ladekabelen når boksen er 
fulladet for å bevare batteriet.

Når batteriet er lavt vil displaylysene blinke.

DISPLAYBOKSENS FUNKSJONER

FARTØYETS SPESIFIKASJONER

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

Motor:
Aratech militærgrad

repulsorløfter

Landhastighet:
500km/t

Oppbygning:
Forsterket durastål

Brukere:
1 pilot

Våpen:
En AX-20 strålekanon

Reaktor:
SFS I-s3a solionisering

Motorer:
SFS P-s5.6 dobbeltion

Atmosfærisk hastighet:
1200 km/t

Romramme:
Forsterket durastål

Besetning:
1 pilot

Våpen: 
To L-s9.3 laserkanoner

Reaktor:
Novaldex 04-Z kryogen 

kraftcelle

Motorer:
Fire Incom 4L4 fusialkraft

 
Atmosfærisk hastighet:

1050km/t

Romramme:
Titanlegering

Besetning:
1 pilot, 1 astromech-droid

Våpen:
Fire Taim og Bak KX9 

laserkanoner

Boksens 
baksidekontakt

Plugg inn 
for å lade
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1 -Skru ut og skyv til side

2 -4 AA-batterier

3 -Sett dekselet tilbake

ALLE LYSENE PÅ 

KONTROLLEREN MÅ 

BLINKE

BRUK ALKALISKE ELLER 

1,5 V LADBARE BATTER-

IER

MERKNADER

SETTE INN BATTERIER I 

FJERNKONTROLLLEN

1. Skru opp og skyv bort batteridekselet på 
baksiden av kontrolleren. 

- Det er en skrutrekker gjemt i kontrollerens 
høyre sidearm.

2. Sett inn 4 AA alkaliske batterier (1,5 V 
ladbare batterier anbefales) i kontrolleren. 

- Sjekk at de sitter i riktig retning!

3. Sett på batteridekselet og fest det med 
skruer.

4. Sett skrutrekkeren på plass på kontrollerens 
side.

5. Snu kontrolleren og trykk ned strømknappen i 2 
sekunder, og verifiser at lampene lyser.
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SKYV FOR Å LÅSE / 
LÅSE OPP BATTERIET SETT FØRST INN BATTERIETS 

FREMRE ENDE VINKLET NED OG 
SKYV DERETTER NED BATTERIETS 

BAKRE ENDE

SETTE INN BATTERIER I 

SPEEDER BIKE

1. Ved første installasjon skyves sperren til åpen posisjon (som vist i 
illustrasjonen) får å åpne batteriet. Fjern deretter batteridekselet som leveres i 
pakken, da dette dekselet er kosmetisk og brukes kun i visningsøyemed.

2. Skyv det fulladede batteriet inn i dronens batterirom (se bildet).

3. Trykk ned og sørg for at batteriet er helt satt på plass som vist under. Dronens 
LED-lamper vil lyse og starte å blinke når batteriet er riktig tilkoblet.

4. Lukk sperren for å låse fast batteriet på en sikker måte.

MERK: Dronen han ingen på/av-bryter og slås 
automatisk på nå Li-pol-batteriet er tilkoblet. 
For å slå av må man låse opp og fjerne batteriet.
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FAST RØDT

Koblet til
BLINKENDE 

RØDT

lading pågår

FULLADET

ladet 90 %
GRØNN

Blå

Illustration A

LADE DRONENS LI-POL-BAT-

TERI

1. Sett i rett veggkontakt i 
veggadapteren avhengig av hvilket 
land du befinner deg i (se 
illustrasjon A).

2. Koble deretter USB-ladekabelen 
til veggadapteren og laderen.    

5. Gjennomsnittlig ladetid er ca. 30 minutter 
for å nå 90 % lading og ytterligere 10 minutter 
for å fullade. Vi anbefaler å fly med batteriet 
ladet til 90 %. Et 90 % ladet batteri kan drive 
dronen i 6-8 minutter avhengig av omgivelser 
og flygingens aggressivitet. La aldri Li-
pol-batterier sitte i laderen for lengre 
tidsperioder. 

3. Nå dronens batteri er ladet til 90 %, lyser 
ladeindikatoren rødt.

4. Når dronens batteri er fulladet, lyser 
ladeindikatoren grønt.

Merk: Ladeadapteren vil vise 

ett rødt indikatorlys når den 

er koblet til, og et blinkende 

rødt indikatorlys når batteriet 

lades.

BATTERI
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Propellsystemet på Speeder Bike er et 
presisjonsinstrument som noen ganger kan ha behov 
for reparasjon eller utskifting for optimal 
flygefunksjon. Krasjlanding etter flyging i høy 
hastighet kan medføre skade på propellene.

1. Fartøyet har fire propeller, to “A” propeller 
og to “B” propeller.

2. For å installere propellbladene, må A 
propellene sitte på A motorene og B propellene på 
B motorene, som på bildet til høyre.

3. For å bytte bladet, må du bruke multiverktøyet 
for å trekke det brukne bladet forsiktig av og 
det riktige nye bladet klikkes på plass ved å 
trykke bestemt ned.

INSTALLASJON OG BYTTE 

AV PROPELL

A

B

B

A

Multiverktøy:

Multiverktøyet brukes som hjelp til å installere og butte ut propellene på dronen.

1. For å fjerne propellen, kiler du inn den tynne siden på multiverktøyet mellom 
motorfestet og propellen og skyver propellen oppover. 

2. For å installer propellen, brukes motsatt side av multiverktøyet til å trykke 
ned propellbladet. Du merker litt motstand og deretter går bladet på plass. 

Riktig posisjon på propellen er når basen på bladskaftet er festet rett under 
motorhullet. Kontroller alltid at bladet spinner fritt.
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KONTROLLERSTRØM AV/PÅ

SYNKE TIL DRONE: 

SPILL FOR EN PERSON

Viktig! Når du synker dronen med kontrolleren, 
må du alltid kontrollere at fartøyet står på et 
flatt underlag. Dette sikrer at det 6-akslede 
gyroskopet blir riktig kalibrert. Dronen bruker 
et automatisk kanalsystem på 2,4 GHz som lar opp 
til 12 personer fly ved siden av hverandre i 
samme trådløse område uten interferens.

Hold knappen nede i 2 sekunder og strømmen slås 
på og etterfølges av en svak vibrasjon. Alle 
LED-lampene (livslamper og hastighetslamper) 
vil blinke rødt til kontrolleren er synket med 
dronen. 

Hold knappen nede i 2 sekunder og strømmen slås 
av. Vibrasjonsmotoren vil surre og alle LED-
lampene vil blinke rødt i 3 sekunder.

Trykk venstre kontrollspak helt opp til du hører 
1 pip og trykk deretter spaken helt ned. Du 
hører 2 pip for å indikere at kontrolleren er 
synket. Når du har synket, tennes LED-lampene 
rundt strømknappen for å indikere den valgte 
hastigheten. 

Nå kan du ønske å lytte på åpningslydsporet som 
spiller etter at kontrolleren er slått på, mens 
du fortsetter å lesingen.

2 SEKUNDERS TRYKK 

PÅ/AV

ALLE LAMPER BLINKER 

RØDT

Nå kan du velge å lytte 
på åpningslydsporet som 
spiller når du slår på 
kontrolleren, mens du 
fortsetter å lese denne 

håndboken.

ADVARSEL!
Ikke fly dronen i dårlig vær!
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MUSIKKMODUS

Musikkmodus lar deg justere volumet på 
høyttaleren eller hodetelefonene eller velge et 
bakgrunnsspor. For å sette musikkmodus, holder du 
knappene (2) og (4) i to sekunder. Livslampene 
lyser blått. Trykk begge knappene på nytt i 
to sekunder for å forlate musikkmodus. Hvis 
ingen knapper trykkes med etter fem sekunder i 
musikkmodus, vil kontrolleren automatisk forlate 
modus. 
Ingen andre knapper fungerer mens den er i 
musikkmodus bortsett fra de 4 knappene på 
forsiden av kontrolleren (knapp 1, 2, 3 og 4).

1. Skifte spor: Trykk en gang for å skifte spor 
(opptil seks ganger). Trykk på nytt for å blande 
alle spor (bekreftet av “bland alle”-lyden). 
Trykk på nytt for å slå av musikken, men behold 
lydeffektene (bekreftet av “musikk-av” -lyden). 
Trykk på nytt for å slå alle lyder av (bekreftet 
av “all-lyd-av”-lyden). Trykk på nytt for å 
starte på nytt fra begynnelsen.

2. Endre volum: For å endre volum, velger du 
først musikkmodus og trykker deretter ned knappen 
(3) for å øke volumet eller trykke ned knapp (4) 
for å redusere volumet.

(se bilde)

Speeder Bike lydspor:
TITTEL: “THE IMPERIAL MARCH”
FILM:  STAR WARS: THE EMPIRE 
STRIKES BACK

TITTEL: “BENS DEATH AND 
TIE FIGHTER ATTACK”                
FILM: STAR WARS: A NEW HOPE

TITTEL: “IMPERIAL ATTACK”       
FILM: STAR WARS: A NEW HOPE

TITTEL: “THE ASTEROID FIELD” 
FILM: STAR WARS: RETURN OF 
THE JEDI

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

TITTEL: “THE STARS AWAIT”        
KOMPONIST:  DAVID PELLICCIARO

SPOR 1-7 Musikk 
av

Lyder 
av

Bland

SKIFTE SPOR:

VELG MUSIKK-MODUS

ØKE VOLUM

REDUSERE 
VOLUM

1

2 4

3

1

2

3

4
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SKRUTREKKER

HØYTTALER

FESTE FOR HALSREM

PLUGG TIL HODETELEFON

Denne praktiske skrutrekkeren festes på 
kontrolleren og kan brukes for å fjerne skruer 
fra batteridekselet eller trekke til skruen på 
telefonholderen. Den kan også brukes til å fjerne 
deler på dronen om reparasjon er nødvendig. 

Kontrollerens høyttaler spiller all lyd, 
inkludert musikk, eksplosjoner og mer.

For halsrem, slik at kontrolleren kan bæres rundt 
halsen.
(Rem følger ikke med)

Kontrollerens hodetelefonplugg fungerer på samme 
måte som høyttaleren, men fungerer bare når 
hodetelefonene er plugget inn. Når hodetelefonene 
kobles til, vil kontrollerens høyttaler slås 
av og all lyd ledes gjennom hodetelefonene. 
Når hodetelefonen er frakoblet, vil lyden ledes 
gjennom høyttaleren.

Hvis du får en hard landing eller krasj, og 
dronen begynner å drifte i en viss retning, må du 
lande og kalibrere gyroskopet på nytt. På en flat 
overflate med dronens motorer slått av, holder 
du nede knappen i 2 sekunder for å kalibrere 
gyroskop.

KALIBRERE
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BAROMETERTRYKKSENSOR PÅ/AV 

(REPULSORLØFTER PÅ/AV)

SMARTPHONE-HOLDER 

For å bruke smartphone-holderen, drar du ut 
fliken i overkantens av kontrollerens bakside og 
trekker den ut til du hører et klikk.

Dra ut enden og plasser smartphone i den. Den vil 
lukkes rundt smartphone med en fjærbelastning.

Du kan justere vinkelen på telefonen og låse den 
fast ved å dra til skruen på telefonholderens 
base med skrutrekkeren på siden av kontrolleren.

Barometertrykksensoren opprettholder dronens 
høyde over bakken og simulerer anti-
gravitasjonseffekten for en repulsorløftermotor. 
Dette lar deg også justere høyden trinnvis under 
flygingen. Trykk styrespaken opp eller ned og 
slipp den deretter, og dronen vil stige til en ny 
høyde. 

Med barometertrykksensoren aktivert, kan dronen 
utføre en automatisk start, men den begrenser 
også helningsvinkelen og gjør den mindre egnet 
til å utføre stunt.

Barometertrykk AV

Barometertrykk PÅ
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LÆRE Å FLY (T-MODUS)

Hvis dette er første gang du flyr, må du lese 
følgende instruksjoner. Hvis du er en erfaren 
pilot kan du fortsette til neste kapittel.

T-modus er en spesiell flygingsmodus for å gjøre 
det enklere for nye piloter å lære grunnleggende 
flykontroll i sikre omgivelser. For å bruke 
T-modus, må du først aktivere repulsorløfteren 
på kontrolleren (se repulsorløfter på side 14). 
I T-modus vil Speeder Bike hjelpe deg å lære 
hvordan du flyr ved å fly i en kontrollert 
langsom takt med ekstra stabilitet. T-modus lar 
deg bli kjent med kontrollspakenes forskjellige 
funksjoner før man går til normal hastighet.

USYNLIG TAK OG GULV: 

Når du flyr oppover i T-modus, styres flygehøyden 
automatisk av et usynlig tak ved ca. 2 meter. I 
tillegg til taket er det også et usynlig gulv som 
hindrer dronen fra å berøre bakken og lager et 
sikkert flygeområde. For å lande dronen i T-modus 
må du aktivere automatisk landingssekvens (Se 
automatisk landing på side 21).

For å gå inn i T-modus, holder du 
hastighetsendringsknappen nede i 3 sekunder. 
Du vet at du har gått inn i T-modus når 
alle lysene rundt strømknappen blir blå. 
For å forlate T-modus, trykker du bare 
hastighetskontrollknappen på nytt og du hører et 
pip og hastighetslampene rundt strømknappen blir 
røde.

T-MODUS

30 meters radius
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BESKYTTELSESSKJERM

For nybegynnere anbefaler vi på det sterkeste 
å bruke beskyttelsesskjerm. Husk å sette på 
beskyttelsesskjermen før flyging. Denne skjermen 
beskytter propellbladene og dronens utside for 
skade når det krasjer inn i vegger og andre 
objekter.

Sette på skjermen:

For å sette skjermen, må dronen plasseres i 
skjermen med midtstangen rettet fremover og 
bakover (ikke sideveis) og de 4 C-formede 
plastkoblingene sklir over hver motorarm (se 
bilde a). Fest deretter skjermen godt ved å 
klemme sammen de 4 C-formede koblingene med 
tommel og pekefinger til du kjenner et lite klikk 
som betyr at koblingen er låst i motorarmen (se 
bilde b).

Merk: Kontroller at skjermens C-formede koblinger 
er festet hele veien i den høyeste posisjonen (se 
bilde c)

bilde c

bilde b

bilde a
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KLARGJØRING FOR FLYGING

FOR BRUK AV FLERE SPILLERE

Før du begynner, må du sikre at alle fartøyer og 
kontrollere er slått av. Sørg for at ingen andre 
enheter på 2,4 GHz er i nærheten. 

Hver person må synke sitt fartøy individuelt, 
et om gangen, for å unngå interferens. Følg 
trinnene på side 11 (“SYNKE TIL BIKE: SPILL FOR 
EN PERSON”), og sørger for å holde avstand til 
de andre og kontrollere at ingen andre synker 
samtidig.

Etter at en spiller har synket sitt fartøy, må 
det forbli slått på til alle spillerne er ferdig 
med å synke sine fartøyer. 

Oppstår en feil eller interferens, må alle 
spillerne slå av sine kontrollere og fartøyer i 
60 sekunder og starte prosessen på nytt.

Verifiser at kontrolleren har 4 AA batterier og 
at dronens batteri er fulladet.

Kontroller at både drone og kontroller er slått 
på.

Fly på et stort område med en åpen radius på 
minst 30 meter.

Kontroller omgivelsene for å se at det ikke er 
noen hindringer eller bekker. Plasser dronen på 
en ren flat overflate før start.

IKKE FLY DRONEN I REGN, SNØ ELLER STERK VIND.

4 AA-batterier

Start

30 meters radius 

Ingen vassdrag

Bra vær

30 METERS 

RADIUS

HASTIGHET 1

HASTIGHET 3

HASTIGHET 2

T-MODUS

SJEKKLISTE

Røde LED- lamper- Slutter 
å blinke når de synkes til 
fartøyet
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FLYSTYRING

Dette er dronens grunnleggende flygefunksjoner. Når man skal lære å fly, er 
det best å starte med et stort område, i alle fall til man har lært seg det 
grunnleggende. Når du mestrer dronen, kan du takle mer avanserte manøvrer. 

Øvelse gjør mester! Når du behersker disse trinnene, kan du gå til neste nivå.

Flytt gassen opp for å øke motorenes 
hastighet og Speeder Bike vil stige.

Flytt gasspaken til venstre og Speeder 
Bike vil rotere mot venstre.

Flytt retningskontrollen opp og Speeder 
Bike vil bevege seg fremover.

Flytt retningskontrollen til venstre og 
Speeder Bike vil bevege seg mot venstre.

Flytt gasspaken til høyre og Speeder Bike 
vil rotere mot høyre.

Flytt retningskontrollen ned og Speeder 
Bike vil bevege seg bakover.

Flytt retningskontrollen til høyre og Speeder 
Bike vil bevege seg mot høyre.

Flytt gassen ned for å redusere 
motorenes hastighet og Speeder Bike vil 

synke.
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l a m p e r

b a k l a m p e r

Hvite 
LED-lamper

Røde LED-lamper

LYTIPS

SE FORSKJELL PÅ FORAN OG 

BAK PÅ DRONEN

KNAPPEN HASTIGHETSVELGER

Bruk dronen på et stort område. Ideelt, bør området ha minst 30 meters radius.

Flyr du dronen sammen med andre, må du ha tilskuerne plassert bak deg.

For best ytelse anbefales at du bruker dronen når det er vindstille, siden vind kan 
påvirke flyytelsen i stor grad.

Selv om dronen har fire rotorer, har den fortsatt 
en retning som er “fremover” og en retning som er 
“bakover”. 

Hvite LED-lamper vil gjøre det enklere å 
identifisere dronens front. Dronens bakende kan 
enkelt identifiseres av de røde LED-lampene.

MERK: Dronens front har hvite LED-lamper. 
Bakenden har røde LED-lamper.

Dronen har 3 hastighetsinnstillinger: SAKTE, 
MIDDELS OG HØY. Standardinnstillingen er SAKTE.

Endre hastighet med hastighetsvelgeren. Velg 
hastigheten ut fra din flygingserfaring. 

Hastighetsvelgeren sitter høyst oppe til venstre 
på kontrolleren.

FRONT

TILBAKE

Hastighetsvelger
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ENDRE HASTIGHET

SLÅ PÅ/AV LED-LAMPER OG 

SEKUNDÆRVÅPEN

Når kontrolleren er slått på, vil den alltid 
starte i hastighetsmodus 1. Hvis kontrolleren var 
i hastighetsmodus 3 før den ble slått av, går den 
tilbake til hastighetsmodus 1 når den slås på. 

Trykk på knappen for å endre hastigheten mellom 
modus 1-3. Er du hastighetsmodus 3 og trykker på 
knappen, vil du gå over til hastighetsmodus 1. 

Flyhastigheten angis av LED-lampene rundt 
kontrollerens strømknapp.

Trykk på knappen i 1 sekund (du hører 1 pip) for 
å slå på/av de hvite LED-lampene som lyser opp 
dronen. (De røde LED-lampene i fartøyets bakende 
forblir tent.)

Hold nede knappen i 4 sekunder (du hører 2 pip) 
for å slå på/av fartøyets sekundærvåpen. Mer at 
når sekundærvåpnene aktiveres, blir IR-senderen 
deaktivert og motsatt.

på/av
sekundærvåpen

1 sekunder 4 sekunder

på/av
hvite LED-lamper

1 pip 1 pip

_____________ _____________

Rød - synket til fartøyet

HASTIGHET 1

HASTIGHET 3

HASTIGHET 2

T-MODUS

Skyv samtidig på venstre og høyre styrespak 
(kontrollspaker) ned og inn for å aktivere 
nødstoppen. Dette kutter all strøm til motorene 
og fartøyet faller ned på bakken. Dette brukes 
kun i nødstilfelle da fartøyet kan skades når det 
når bakken.

NØDSTANS
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AUTOMATISK START/AUTOMATISK LANDING

AUTOMATISK START

AUTOMATISK-LANDING

Når repulsorløfteren er aktivert, trykkes knappen en gang når du står på bakken for 
å starte automatisk. Trykk på knappen i 2 sekunder når du er i luften for å lande 
automatisk. 

Trykk på knappen i 2 sekunder mens du er i luften 
for å lande automatisk. 

Når automatisk landing velges, overstyres 
spakstyringen (styrespaker), med mindre venstre 
spak (styrespak) flyttes opp eller ned under 
den automatiske landingen. Høyre kontrollspak 
fungerer normalt under sekvensen med automatisk 
landing og lar deg kontrollere retningen når du 
lander. Hvis barometertrykksensoren er av (for 
en manuell start), må venstre spak flyttes hele 
veien ned før bladene låses opp og lar deg styre 
gassen manuelt.

Automatisk-start virker kun når barometertrykksensoren er aktivert.

Hvis barometertrykksensoren er aktivert, virker automatisk start kun hvis venstre 
spak (styrespak) er i midtposisjon. 

Høyre kontrollspak fungerer normalt under sekvensen med automatisk start og lar deg 
kontrollere retningen når du løfter.

Etter at knappen for automatisk-start er trykket, vil motorene aktiveres og dronen 
løfter og svever på ca. 1,8 meters høyde. 

Hvis venstre spak (styrespak) trykkes opp eller ned, blir automatisk start avbrutt 
og normal styring gjenopprettes. 
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Trykk på høyre avfyringsknapp mens 
du flyr og dronen vil utføre en 
360-graders roll med urviseren 
samtidig som du fortsetter med 
den tidligere bevegelsen. Hvis 
dronen flyr fremover, vil det 
fortsette å bevege seg fremover 
mens det utfører sin roll, og vil 
oppføre seg likeledes i med alle 
retningsbevegelser.

ROLL MED URVISEREN (A)

Roll med urviseren (A)

ROLL MOT URVISEREN (B)

Roll mot urviseren (B)

AVFYRE VÅPEN (C)

Avfyre våpen (C)

Trykk på venstre avfyringsknapp mens du flyr 
og dronen vil utføre en 360-graders roll mot 
urviseren samtidig som du fortsetter med den 
tidligere retningen.

Dronen har forhåndsinstallerte infrarøde 
kampsendere og -mottagere samt lasermottagere. 
Kun en type våpen kan brukes om gangen, noe som 
betyr at du enten kan kjempe med infrarøde våpen 
eller sekundærvåpen.

Trykk på knappen for å avfyre våpenet. Slipp og 
trykk på nytt for å avfyre en gang til.  

Våpenknappen aktiverer enten den infrarøde lampen 
eller sekundærvåpnene, avhengig av hvilke våpen 
system er utstyrt med. Hvis sekundærvåpnene 
er aktivert, blir den infrarøde LED-senderen 
og mottageren deaktivert. Hvis den infrarøde 
LED-senderen er aktivert, blir lasermottageren 
deaktivert. 

Når våpen avfyres, hører du en lyd fra 
kontrollerens høyttaler (eller hodetelefon, om 
den er plugget inn).
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SENDERE

MOTTAGER

KAMP

KAMP

Under IR-kamp, sender den infrarøde senderen foran på dronen et signal og den 
infrarøde mottageren bak på dronen vil registrere et treff. 

IR-kamp er relativt enkel fordi den sender ut et bredt signal og mottageren peker 
ned under dronen. Hvis du sikter hvor som helst under måldronen fra en avstand på 
mindre enn 2-3 meter, får du sannsynligvis et treff.

ved innendørs kamp, kan IR-
signaler reflekteres av veggene 
(spesielt hvite vegger). Noen 
ganger kan du få et treff selv 
om du ikke sikter direkte mot 
motstanderen, hvis du avfyrer i 
riktig vinkel.

Ved IR-kamp, kan du ikke kjempe 
med noen Star Wars-fartøyer 
som er innstilt på å bruke 
sekundærvåpen kampmodus.

Noen anmerkninger om IR-strid:

Sollys begrenser avstanden som 
et IR-signal kan rekke. Kamp ute 
på dagtid betyr at du må være 
veldig nær motstanderen for å få 
et treff.

Når du kjemper med fartøyet, er det best å fly ute i et stort åpent område på 
ca. 60-90 meter, i et åpent område uten hindre som trær, hus, åpent vann eller 
kraftlinjer. Ved kamp innendørs, anbefales det å bruke et stort åpent område, som 
en gymsal eller sportssenter med høyt tak og uten hindre.
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2.TREFF 3.TREFF

FULLT LIV 1.TREFF

LIVSLAMPER

Når kontrollerens strøm er slått på, blinker alle 
3 livslampene. Når den er synket, lyser alle 3 
livslampene rødt.

 

Reaksjoner på treff: 

Når dronen treffes av en motstander, vil den 
reagere og endre flyretning. Ingen flere treff 
blir registrert på dronen i løpet av denne tiden. 

FØRSTE TREFF: 

Dronen vil fortsette i samme retning, men vippe 
frem og tilbake to ganger fra venstre til høyre 
i en jevn bevegelse. Kontrolleren vil vibrere i 
3 sekunder og spille en unik lydeffekt gjennom 
høyttaleren. I løpet av denne tiden, vil de 
3 livslampene blinke og dronen reagerer ikke 
på noen andre våpenavfyringer. På slutten av 
manøveren, lyser bare 2 livslamper, og spilleren 
som har truffet dronen din vil få en melding 
gjennom kontrolleren om et vellykket treff. 

ANDRE TREFF:

Samme som første treff, men bevegelsen er mer 
aggressiv. De 3 livslampene blinke og dronen 
reagerer ikke på noen andre treff. På slutten av 
vippingen, lyser bare 1 livslampe, og spilleren 
som har truffet dronen din vil få en melding 
gjennom kontrolleren om et vellykket treff.
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AUTOMATISK LANDING VED TREDJE TREFF

Dette er det siste treffet i kampen. Når du 
er truffet 3. gang, vil dronen gå inn i en 
automatisk landingsmodus og synke ned i en 
nedadgående spiral.

TA OVER LANDINGEN

Ved å dra venstre gasspak helt ned i løpet 
av automatisk landingssekvens, aktiveres den 
brukerkontrollerte landingsmodusen. Denne 
funksjonen lar deg ta kontroll over retningen 
mens du faller. Dette kan brukes for å unngå å 
treffe hindringer.

I AVANSERT MODUS (REPULSORLØFTER DEAKTIVERT): 
Ved nedstiging forblir alle kontrollene aktive 
bortsett fra gassen, og lar deg bevege deg fritt 
og styre krasjlandingen.

NULLSTILLE SPILL

Under den automatiske landingen etter 3. treff, har du ingen tilgang til gassen 
mens dronen stiger ned og lander. I løpet av denne tiden, vil de 3 livslampene 
blinke og fartøyet reagerer ikke på noen andre våpenavfyringer. 

Alle flygekontroller nullstilles til normal etter 10 sekunder. Tre nye livslamper 
vil lyse på kontrolleren og signalisere at du kan gå tilbake i kampen.
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Når eN rebell Nærmer seg bakfra, gjør du et hopp ved i stige og redusere 

gasseN. da mister du fart fremover og syNker Ned bak fieNdeN. om du gjør 

det riktig, havNer du i rett posisjoN for et dødsstøt.

legg deg raskt rett 

bak!

opp med Ne
seN

! besk
ytt

 

uNd
ers

tel
l

REVERSE THROTTLE 
HOP

MERKNADER
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haN vil ikke heNge med!

oppkalt etter adar talloN, eN avhopper fra imperiet som ga god 
støtte til alliaNseN. talloN roll er eN vaNskelig tekNikk som utføres 

Når eN fieNdepilot Nærmer seg raskt bakfra. 
hvis piloteN plaNer ut og drar opp meNs haN ruller bort fra 

sviNgretNiNgeN, kaN deN smette iNN bak fieNdeN uteN å miste avstaNd 
eller hastighet.

MERKNADER
TALLON ROLL
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stopp gasseN og fall Ned uNder eN forfølger. beskytt speeder bikes 

sårbare uNderstell meNs du maNøvrerer i aNgrepsposisjoN!

se ham seile forbi!

MERKNADER

DRO
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Når du er på rett sted, bruker du eN kombiNasjoN av gir og styrerorkoNtrolleNe (sideveis aNgrep) for å aNgripe i eN hel sirkel ruNdt motstaNderNe. gjøres det i rette øyeblikk kaN du tiliNtetgjøre aNgriperNe fra rebel.

hold deg foraN fieNdeNs kurve 

veNt på 
mottrekket! 

veNd deg til 
sideN og rett 

iNN mot målet.

CIRCULAR STRAFE

MERKNADER
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slå rebelleNes pilot
er med deres egNe kNep ved 

å lære deg dette tr
ikset. gjør eN 180 graders 

sviNg med full gass. dette fører til eN rask 

retNiNgseNdriNg NesteN uteN sviNgbue. sideN 

kaN du overraske fieNdeN med et tiliNtetg
jøreNde 

aNgrep.

byttet blir til jeger

180 gradergir 

fall Ne
d for 

å 

aNgripe
 motst
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rste
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SMUGGLER’S REVERSE

MERKNADER
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SPEEDER BIKE ADVARSEL

Speeder Bike er utformet for INNENDØRS eller 
UTENDØRS bruk. Speeder Bike-bladene roterer i 
høy hastighet og kan medføre skade på brukeren, 
tilskuere og dyr.
Hold avstand til dronen for å redusere risikoen for 
å havne i veien for kampen. Advar tilskuere om at du 
skal fly slik at de fortsatt skal være obs på hvor 
den befinner seg. Før du flyr, må du sjekke dronens 
rotorblader for å kontrollere at de er fastskrudd.

ADVARSEL!
Risiko for kvelning/kuttskader Små deler/skarpe 
rotorblader.

Hold hender, hår og løse klær borte fra propellen 
når strømbryteren er slått PÅ.

Slå av kontrolleren og dronens strømbrytere når det 
ikke brukes.

Medfølgende lader er bygd spesifikt for Speeder 
Bikes Li-pol-batteri. Ikke bruk den for å lade andre 
batterier.

Nye alkaliske eller ladbare 1,5 V batterier 
anbefales for maksimal ytelse.
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Fjern alltid batteriene fra kontrolleren når den ikke lenger brukes i en lengre 
tidsperiode.

Rengjør ved å tørke kontrolleren og dronen med en ren fuktig klut.

Hold utstyret borte fra direkte varme eller sollys.

Senk ikke kontrolleren eller dronen ned i vann. Dette kan skade enheten 
ugjenkallelig.

Det anbefales at voksne er tilstede ved installering eller bytte av batterier.

Dette fartøyet bruker et Li-pol ladbart batteri. Hvis batteriet ikke lenger lar seg 
lade, skal det kastes i henhold til lokale avfallskrav.

Kontrolleren skal ha 4 AA batterier (ikke medfølgende). Les de viktige advarslene 
om batterisikkerhet nedenfor.

Ikke bland alkaliske, vanlige (brunsten) og ladbare batterier (nikkel kadmium).

Ikke bland gamle og nye batterier.

Ikke ladbare batterier skal ikke lades.

Ladbare batterier skal fjernes fra enheten før de lades (hvis de kan fjernes).

Ladbare batterier kan kun lagres under voksnes overvåking.

Utbrukte batterier må fjernes umiddelbart og må gjenvinnes eller kastes i henhold 
til statlige eller lokale myndigheters retningslinjer.

Strømterminalen må ikke kortsluttes.

Kun batterier av samme eller tilsvarende type som anbefalt må brukes.

Batterier må settes inn med korrekt polaritet (se bilde inne i heftet).

Ikke kast batterier på ilden. Batteriene kan lekke eller eksplodere.

BATTERIADVARSLER

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD



33

ADVARSEL: Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av den som har ansvar for 
produktet, kan oppheve brukerens rett til å bruke utstyret.

MERK: Utstyret er testet og funnet å oppfylle grensene for Klasse B digitalt utstyr ifølge del 
15 i FCC-reglene. Disse begrensingene er utformet for å gi en rimelig grad av beskyttelse mot 
skadelig interferens ved installasjon i boligstrøk. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle 
radiofrekvensenergi og kan, hvis ikke installert og brukt i henhold til instruksjonene, medføre skadelig 
interferens for radiokommunikasjoner. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke oppstår 
ved enkelte installasjoner. Dersom utstyret forårsaker skadelig interferens mot radio eller tv-mottak, 
som kan testes ved å slå utstyret av og på, bør du prøve å korrigere interferensen på en eller flere av 
følgende måter:

• Snu eller flytt mottagerantennen.
• Øk avstanden mellom utstyret og mottageren.
• Koble utstyret til en stikkontakt på en annen strømkrets enn den mottageren er koblet til.
• Kontakt forhandler eller erfaren radio/TV-teknikker for hjelp.
Enheten oppfyller del 15 i FCC-reglene. Bruk er tillatt under følgende to forutsetninger: 

(1) Dette utstyret skal ikke medføre skadelig interferens og

(2) dette utstyret må ta imot eventuell interferens, inkludert interferens som kan medføre uønsket 
funksjon.

Utstyret må ikke være plassert ved eller fungere sammen med noen annen antenne eller sender.

Utstyret oppfyller FCCs og Industry Canadas grenser for strålingseksponering som opprettes for et 
ukontrollert miljø.

MERKNAD OM FCC DEL 15 C

WEEE-direktivet og avfallshåndtering

Når produktets levetid er over, skal dette produktet 
ikke behandles som vanlig husholdningsavfall. Det 
skal leveres til godkjent innsamlingsplass for 
gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr eller 
returneres til leverandør for avfallshåndtering.

Interne/medfølgende batterier

Dette symbolet på batteriet indikerer at batteriet 
skal samles inn separat. Dette batteriet er designet 
for separat innsamling på et egnet innsamlingspunkt.

Følg sikkerhetskravene i 

RED 2014/53/EU, FCC.

ADVARSEL!
KVELINGSFARE- SMÅ DELER. IKKE 
ANBEFALT TIL BARN UNDER 3 ÅR.

PRODUSERT I
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PILOTENS LOG
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