
STRIDSDRÖNARE MED HÖGKAPACITET

IMPERIETS MANUAL

74-Z SPEEDER BIKE

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER:

Färg och stil kan variera 

- 74-Z SPEEDER BIKE

- 2,4 GHZ TRÅDLÖS KONTROLL

- 2 SPEEDER BIKE-BATTERIER

- INSTRUKTIONSHÄFTE

- LADDARE + USB-KABEL + VÄGGADAPTER 
(väggadapter + USB är både för förpackningen och batteriladdaren)

- SKYDDSSTÄLLNING FÖR TRÄNING
- SKRUVMEJSEL (inuti kontrollen) 

- MULTIVERKTYG FÖR PROPELLRARNA
- FALSK BATTERILUCKA (används med displayboxen för samlare)

- RESERVDELAR

- UPPLYST DISPLAYBOX FÖR SAMLARE

VARNING: lämna aldrig lipo-batterier obevakade under laddning under 

längre stunder. läs de bifogade säkerhetsanvisningarna.
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• Inbyggt 6-axlat gyroskop gör din Speeder Bike extremt stabil i alla förhållanden

• Flygstyrning med 4 kanaler ger otrolig manövrering, även för stunt i 360˚
• Riktningslampor gör din Speeder Bike lätt att följa

• Handmålad yta med modellkvalitet

• Färdlampor lyser upp din Speeder Bike vid svagt ljus 

• Barometersensor (repulsorlyftare) för att sväva på en fast höjd 

• Funktioner för autostart och autolandning

• Gyroskopkalibrering

• Kraschskydd med autolandning

• Träning i T-läge för nybörjarpiloter 

• Dynamiskt integrerade soundtracks och stridsljud ger en uppslukande upplevelse

• Kontrollen ger feedback genom vibrationer under striden 

• Utbytbara LiPo-batterier för oavbrutet spel

• Infraröd stridsteknologi

• Inbyggda Star Wars-soundtracks gör att man uppslukas av ljud 

• Kontrollens högtalare och uttag för hörlurar

• Samlarbeteckningar för spårbarhet

• Delar som är lätta att byta och transparenta blad 

• Skyddsställning

• Vaxförsegling (om du läser detta har du redan brutit vaxförseglingen) 

• Skruvmejsel för att byta batterier i kontrollen och reparera din Speeder Bike

• Och några roliga överraskningar

• 

• En tillhörande smartphoneapp kommer snart. Håll dig uppdaterad på              
 www.propelsw.com

FUNKTIONER

KOMMER SNART



Förlängd 
telefonhållare

PILOTENS
 UTRUSTN

ING

Kontrollens strömknapp på/av

Avfyra vapen

Dragflik för telefonhållare

Roll medurs

Höger styrspak (på kontrollen) 

Slå på/av LED-lampor

Grepphandtag

Högtalare

Uttag för hörlurar

Batterilucka

Kalibrera gyro

Livslampor

Roll moturs

Byta hastighet

Bluetooth-synkning för 
framtida appintegrering

Autostart/autolandning

Fäste för halsrem (Rem 
medföljer inte)

IR-mottagare

Vänster styrspak (på kontrollen)

IR-sändare

Propellrar

Batterilås

Bakampor

Batteri

Bluetooth-synkning 
för framtida 
appintegrering



VIK UPP SIDAN-TOPPHEMLIGT

65

SLÄNG INTE 

LÅDORNA!!!

Ta varsamt av boxens lock och akrylfönstret från 
förpackningen, och lägg dem på ett säkert ställe. 
För att lossa drönaren från stödet drar du varsamt 
drönarchassit uppåt och lossar motorerna ur 
gummipackningarna. Dra långsamt upp drönaren från 
stödet, och var noga med att inte dra för hårt. 

Viktig anmärkning: Av packnings- och visningsskäl 
är propellerbladen inte förinstallerade på 
drönaren. Du måste följa instruktionerna om hur 
man installerar propellerbladen på sidan 10.

TA UR SPEEDER BIKE UR 

DISPLAYBOXEN:

När locket tas av väcks den inre displayboxen till 
liv med lampor och musik.

Obs: Varje gång du sätter tillbaka boxens lock 
och öppnar det igen kommer ett nytt musikspår att 
spelas. 

För att ladda displayboxen tar du först bort 
akryllocket. Då kommer du åt displayboxens 
laddningsport på baksidan av displayfästet. Använd 
den medföljande USB-kabeln och väggadaptern. När 
displayboxen laddas stängs ljudet och lamporna av. 
När batteriet är fulladdat startas displayboxens 
lampor igen. Nu kan du sätta tillbaka akryllocket 
på displayboxen. 

Om du är osäker på om batteriet laddas drar du ur 
laddningskabeln efter flera minuters laddning, 
så ska displayen tändas. Det tar omkring 40-60 
minuter att ladda displayboxen helt under normala 
omständigheter. 

Obs: Se till att koppla bort laddningskabeln när 
boxen är fulladdad för att bevara batteriet.

När batteriet börjar bli tomt kommer lamporna att 
blinka.

DISPLAYBOXENS FUNKTIONER

FORDONSSPEC

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

Motor:
Aratech repulsorlyftare

av militärkvalitet

Landhastighet:
500km/h

Konstruktion:
Förstärkt durastål

Operatörer:
1 pilot

Vapen:
En AX-20 strålkanon

Reaktor:
SFS I-s3a soljonisering

Motorer:
SFS P-s5.6 dubbeljon

Atmosfärisk hastighet:
1200 km/h

Rymdram:
Förstärkt durastål

Besättning:
1 pilot

Vapen: 
Två L-s9.3 laserkanoner

Reaktor:
Novaldex 04-Z kryogen 

kraftcell

Motorer:
Fyra Incom 4L4 fusialkraft

 
Atmosfärisk hastighet:

1 050km/h

Rymdram:
Titanlegering 

Besättning:
1 pilot, 1 astromech-droid

Vapen:
Fyra Taim and Bak KX9 

laserkanoner

Boxens uttag på 
baksidan

Anslut för 
att ladda
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1 -Skruva upp och skjut

2 -4 AA-batterier

3 -Sätt tillbaka luckan

ALLA LED-LAMPOR 

PÅ KONTROLLEN 

SKA BLINKA

ANVÄND ALKALISKA ELLER 

1,5V UPPLADDNINGSBARA 

BATTERIER

OBS!

INSTALLERA BATTERIER I 

KONTROLLEN

1. Skruva loss och skjut av batteriluckan på 
baksidan av kontrollen. 

- Det sitter en skruvmejsel dold på kontrollens 
högra arm.

2. Installera 4 alkaliska AA-batterier (helst 
uppladdningsbara 1,5V-batterier) i kontrollen. 

- Kontrollera att de sitter i rätt riktning!

3. Sätt tillbaka batteriluckan och fäst den med 
skruvarna.

4. Sätt tillbaka skruvmejseln på sidan av 
kontrollen.

5. Vänd på kontrollen och tryck på strömknappen 
i 2 sekunder, och kontrollera att LED-lamporna 
blinkar.
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SKJUT FÖR ATT LÅSA/
LÅSA UPP BATTERIET SÄTT FÖRST I BATTERIETS 

FRAMÄNDE NEDÅTVINKLAD OCH 
SKJUT SEDAN NED BATTERIETS 

BAKÄNDE.

INSTALLERA BATTERIER I 

SPEEDER BIKE

1. Vid den första installationen skjuter du spärren till den olåsta positionen (på 
det sätt som visas på illustrationen) för att låsa upp batteriet. Ta sedan loss 
batteriskyddet som medföljer i förpackningen, eftersom det är där av utseendeskäl 
och endast används för displayboxen.

2. Skjut in det fulladdade batteriet i drönarens batterifack (se bild).

3. Tryck ned det och se till att batteriet sitter ordentligt på det sätt som visas 
nedan. Drönarens LED-lampor tänds och börjar blinka när batteriet sitter rätt.

4. Stäng spärren för att låsa fast batteriet ordentligt.

OBS: Drönaren har ingen på/av-knapp, utan startas 
automatiskt när LiPo-batteriet ansluts. För att 
stänga av låser du upp och tar ur batteriet.
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STADIGT RÖD

Ansluten
BLINKAR RÖD

Laddning 
pågår

BLÅ

90 % laddat
GRÖN

Fulladdat

Illustration A

LADDA DRÖNARENS 

LIPO-BATTERI

1. Sätt i rätt vägguttag i 
väggadaptern beroende på vilket 
land du befinner dig i (se 
illustration A).

2. Anslut sedan USB-
laddningskabeln i väggadaptern och 
laddaren.

5. Den genomsnittliga uppladdningstiden är 
omkring 30 minuter för att nå 90 % laddning och 
ytterligare 10 minuter för full laddning. Vi 
rekommenderar att man flyger med 90 % laddning. 
Vid 90 % laddning kan batteriet driva drönaren 
i 6-8 minuter beroende på omgivningen och 
flygaggressiviteten. Lämna aldrig LiPo-batterier 
under laddning obevakade under längre stunder.

3. När drönarens batteri är laddat till 90 % 
kommer laddningslampan att bli blå.

4. När drönarens batteri är fulladdat kommer 
laddningslampan att bli grön.

Obs: Laddaradaptern kommer att 

ha en röd lampa när den är 

ansluten och en blinkande röd 

lampa när batteriet laddas.

BATTERI
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Propellersystemet på din Speeder Bike är ett 
precisionsinstrument som du kan behöva reparera 
eller byta ut emellanåt för optimal flygfunktion. 
Kraschlandningar efter flygning i hög hastighet 
på hög höjd kan leda till att propellrarna 
skadas.
1. Skeppet har fyra propellrar, två ”
A”-propellrar och två ”B”-propellrar.
2. När du installerar propellerbladen ska du se 
till att sätta A-propellrarna på A-motorerna och 
B-propellrarna på B-motorerna, som på bilden till 
höger.
3. För att byta ut bladet använder du 
multiverktyget och drar varsamt loss det trasiga 
bladet och fäster det nya bladet med ett fast 
tryck.

RÄTT INSTALLATION OCH 

BYTE

A

B

B

A

Multiverktyg:

Multiverktyget används för att installera och lossa propellrarna från drönaren.

1. För att ta loss propellern kilar du in den tunna änden av multiverktyget mellan 
motorfästet och propellern och skjuter propellern uppåt. 

2. För att installera propellern använder du den motsatta sidan av multiverktyget 
för att skjuta ned propellerbladet. Du kommer att känna ett visst motstånd. Sedan 

åker propellerbladet på plats. Rätt position för propellern är när basen på 
bladskaftet sitter strax nedanför motorhålet. Kontrollera alltid att bladen 
snurrar fritt.
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KONTROLLENS STRÖMKNAPP PÅ/AV

SYNKA TILL DRÖNARE: 

FÖR ENSPELARLÄGE

Viktigt! När du synkar drönaren med kontrollen 
ska du alltid kontrollera att den står på en 
plan yta. Det gör att det 6-axlade gyroskopet 
blir rätt kalibrerat. Drönaren använder ett 
automatiskt kanalvalsystem på 2,4 GHz som gör att 
upp till 12 personer kan flyga sida vid sida inom 
samma trådlösa område utan störningar.

Håll inne knappen i 2 sekunder, så startar 
kontrollen med av svag vibration. Alla LED-lampor 
(livslampor och hastighetslampor) blinkar röda 
tills kontrollen synkas med drönaren. 

Håll inne knappen i 2 sekunder, så stängs 
kontrollen av. Vibrationsmotorn kommer att surra 
och alla LED-lampor blinka röda i 3 sekunder.

Tryck vänster styrspak hela vägen upp tills du 
hör 1 pip och tryck sedan spaken hela vägen 
ned. Du hör 2 pip som betyder att kontrollen är 
synkad. När du synkat kommer LED-lamporna kring 
strömknappen att tändas för att ange den valda 
hastigheten. 

Här kan du välja att lyssna på startsoundtracket 
som spelas upp när du startar kontrollen, medan 
du fortsätter att läsa.

2 SEKUNDERS TRYCK 

PÅ/AV

ALLA LAMPOR BLINKAR 

RÖDA

Här kan du välja 
att lyssna på 

startsoundtracket som 
spelas upp när du startar 

kontrollen, medan du 
fortsätter att läsa den 

här handboken.

VARNING!
Flyg inte drönaren i dåligt väder!
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MUSIKLÄGET

I musikläget kan du justera volymen på högtalaren 
eller hörlurarna eller välja ett bakgrundsspår. 
För att gå in i musikläget håller du inne knapp 
2 och knapp 4 i 2 sekunder. Livslamporna lyser 
blå. Tryck på båda knapparna igen i två sekunder 
för att lämna musikläget. Om inga knappar trycks 
in på 5 sekunder i musikläget kommer kontrollen 
automatiskt att lämna läget. 

Inga andra knappar fungerar i musikläget, utom de 
4 knapparna på kontrollens översida (knapp 1, 2, 
3 och 4). 

1. Byt spår: Tryck en gång för att byta spår (upp 
till 6 gånger). Tryck en gång till för att blanda 
alla spår (bekräftas av ”blanda alla”-ljudet). 
Tryck en gång till för att stänga av musiken men 
behålla ljudeffekterna (bekräftas av ”musik av” 
-ljudet). Tryck en gång till för att stänga av 
alla ljud (bekräftas av ”alla-ljud-av” -ljudet). 
Tryck en gång till för att börja om från början.

2. Ändra volym: För att ändra volym väljer du 
första musikläget och trycker sedan på knapp (3) 
för att höja volymen eller knapp (4) för att 
sänka volymen.

(se bild)

Speeder Bikes soundtracks:

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”        
KOMPOSITÖR:  DAVID PELLICCIARO

Spår 
1-7

Musik 
av

Ljud avBlanda

BYT SPÅR 

VÄLJ MUSIKLÄGE

HÖJ VOLYM

SÄNK VOLYM

1

2 4

3

1

2

3

4
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SKRUVMEJSEL

HÖGTALARE

FÄSTE FÖR HALSREM

UTTAG FÖR HÖRLURAR

Den här praktiska skruvmejseln fästs på 
kontrollen och kan användas för att lossa 
skruvarna från batteriluckan eller för att dra 
åt skruvarna på telefonhållaren. Den kan också 
användas för att lossa delar på drönaren om den 
behöver repareras. 

Kontrollens högtalare spelar upp alla ljud, 
inklusive musik, explosioner och annat.

För halsrem, så att kontrollen kan bäras runt 
halsen.
(Rem medföljer inte)

Kontrollens hörlursuttag fungerar på samma sätt 
som högtalaren, men fungerar bara när hörlurarna 
är anslutna. När hörlurarna ansluts kommer 
kontrollens högtalare att stängas av och allt 
ljud omdirigeras till hörlurarna. När hörlurarna 
kopplas ur övergår ljudet till att sändas genom 
högtalaren.

Om du är med om en svår landning eller krasch, 
eller drönaren börjar driva i en viss riktning, 
måste du landa och kalibrera om gyroskopet. På 
en plan yta, med drönarens motor avstängd, 
håller du inne knappen i 2 sekunder för att 
kalibrera gyroskopet.

KALIBRERA
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BAROMETERSENSOR PÅ/AV 

(REPULSORLYFTARE PÅ/AV)

SMARTPHONEHÅLLARE

För att använda smartphonehållaren tar du fliken 
i överkanten på kontrollens baksida och drar ut 
den tills du hör ett klick.

Dra ut änden och sätt din smartphone i den. 
Den kommer att sluta sig runt telefonen med 
fjädertryck.

Du kan justera telefonvinkeln och låsa fast 
den genom att dra åt skruven i botten av 
telefonhållaren med hjälp av skruvmejseln på 
sidan av kontrollen.

Barometersensorn bibehåller drönaren på 
samma höjd ovanför marken och simulerar den 
antigravitationseffekt man skulle få av en 
repulsorlyftmotor. Den gör också att du kan 
justera höjden stegvis under flygningen. Skjut 
styrspaken uppåt eller nedåt för att sedan släppa 
den, så svävar drönaren på den nya höjden. 

Att ha barometersensorn aktiverad gör att 
drönaren kan utföra en autostart, men det 
begränsar också lutningsvinkeln och gör den 
mindre smidig i stunttricken.

Barometertryck AV

Barometertryck PÅ
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LÄRA SIG FLYGA (T-LÄGE)

Om det är första gången du flyger ska du läsa 
följande instruktioner. Om du är en erfaren pilot 
kan du gå vidare till nästa avsnitt.

T-läge är ett särskilt flygläge som är avsett 
att göra det enklare för nya piloter att lära 
sig grundläggande flygstyrning i en säker 
miljö. För att flyga i T-läge måste du först 
aktivera repulsorlyftarna på kontrollen (se 
repulsorlyftare på sidan 14). När du är i 
T-läge kommer din Speeder Bike att hjälpa dig 
att lära dig att flyga genom att röra sig i en 
kontrollerad långsam takt med extra stabilitet. I 
T-läget får du möjlighet att bekanta dig med de 
olika funktionerna för kontrollens spakar innan 
du går vidare till normala hastigheter.

OSYNLIGT TAK OCH GOLV: 

När du flyger uppåt i T-läge styrs din flyghöjd 
automatiskt av ett osynligt tak vid omkring 2 
meter. Utöver taket finns det också ett osynligt 
golv som förhindrar att drönaren berör marken, 
vilket ger ett tryggt område att flyga i. För 
att landa drönaren i T-läge måste du aktivera 
autolandningssekvensen (se autolandning på sidan 
21).

För att gå in i T-läge håller du inne knappen för 
hastighetsbyte i 3 sekunder. Du kommer att veta 
att du gått in i T-läge när alla lamporna kring 
strömknappen blir blå. För att lämna T-läget 
trycker du helt enkelt på hastighetsknappen 
en gång till. Du hör då ett pip och 
hastighetslamporna runt strömknappen blir röda.

T-LÄGE

30 meters radie
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SKYDDSSTÄLLNING

Vi rekommenderar starkt att nybörjarpiloter 
använder skyddsställningen. Se till att 
installera skyddsställningen innan du flyger. 
Den här ställningen skyddar propellerbladen och 
drönarens utsida från att bli skadade när du 
krockar med väggar och annat.

Montera ställningen:

För att montera ställningen placerar du drönaren 
i ställningen med mittstången riktad framåt 
och bakåt (inte från sida till sida) och de 4 
C-formade plastkontakterna skjuts över vardera 
motorarm (se bild a). Fäst sedan ställningen 
ordentligt genom att nypa de 4 C-formade 
kontakterna med tummen och pekfingret tills du 
känner ett litet klick,som betyder att kontakten 
är fäst i motorarmen (se bild b).

Obs: Se till att ställningens C-formade kontakter 
sitter ordentligt hela vägen upp i den högsta 
positionen (se bild c).

bild c

bild b

bild a
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FÖRBEREDA SIG FÖR ATT FLYGA

FÖR FLERSPELARLÄGE

Innan du börjar ska du se till att alla fordon 
och kontroller är avstängda. Se till att det inte 
finns några andra 2,4 GHZ-apparater i närheten. 

Varje person måste synka sitt fordon 
individuellt, ett i taget, för att undvika 
störningar. Följ stegen på sidan 11 (”SYNKA TILL 
BIKE: FÖR ENSPELARLÄGE”) och se till att hålla 
avstånd till de andra och kontrollera att ingen 
annan synkar samtidigt.

När en spelare synkat sitt fordon ska det förbli 
påslaget tills alla spelare synkat färdigt sina 
fordon. 

Om det uppstår ett fel eller någon störning ska 
alla spelare stänga av sina kontroller och fordon 
i 60 sekunder och börja om processen.

Kontrollera att kontrollen har 4 AA-batterier och 
att drönarens batteri är fulladdat.

Se till att både drönaren och kontrollen är 
påslagna.

Flyg i ett stort utrymme, med en öppen radie på 
minst 30 meter i varje riktning.

Undersök omgivningen för att kontrollera att det 
inte finns några hinder eller vattendrag. Ställ 
drönaren på en ren och plan yta före start.

FLYG INTE DRÖNAREN I REGN, SNÖ ELLER KRAFTIG 
VIND.

4 AA-batterier

Starta

30 meters radie 

Inga vattendrag

Bra väder

30 METERS 

RADIE

HASTIGHET 1

HASTIGHET 3

HASTIGHET 2

T-LÄGE

CHECKLISTA

Röda LED- lampor- Slutar 
blinka när de synkas till 
skeppet
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FLYGSTYRNING

Här är drönarens grundläggande flygfunktioner. När man ska lära sig flyga är det 
bäst att börja i ett stort utrymme, åtminstone tills man har lärt sig grunderna. 
När du behärskar drönaren klarar du mer avancerade manövrar. 

Övning ger färdighet! När du har bemästrat de här stegen går du vidare till nästa 
nivå.

Skjut gasen uppåt för att höja hastighet 
på motorerna. Då stiger din Speeder 

Bike.

Skjut gasspaken åt vänster, så svänger 
din Speeder Bike åt vänster.

Skjut styrspaken uppåt, rör sig din 
Speeder Bike framåt.

Skjut styrspaken åt vänster, så lutar din 
Speeder Bike åt vänster.

Skjut gasspaken åt höger, så svänger din 
Speeder Bike åt höger.

Skjut styrspaken nedåt, rör sig din 
Speeder Bike bakåt.

Skjut styrspaken åt höger, så lutar din 
Speeder Bike åt höger.

Skjut gasen nedåt för att sänka 
hastighet på motorerna. Då sjunker din 

Speeder Bike.
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f ä r d l a m p o r

b a k l a m p o r

Vita LED-
lampor

Röda LED-lampor

FLYGTIPS

KÄNNA IGEN DRÖNARENS 

FRAMÄNDE OCH BAKÄNDE

KNAPPEN HASTIGHETSVÄLJARE

Använd drönaren i ett stort utrymme. Helst ska utrymmet ha en radie på minst 30 meter i 
varje riktning.

Om du flyger drönaren med andra ska du se till att åskådarna befinner sig bakom dig.

För att det ska gå så bra som möjligt rekommenderas det att du använder drönaren när det 
är helt vindstilla, eftersom vindar påverkar flygningen kraftigt.

Trots att drönaren har fyra rotorer har den ändå 
en riktning som är ”fram” och en riktning som är 
”bak”. 

Vita färdlampor gör det lätt att se vilken ände 
som är fram på drönaren. Bakänden på drönaren är 
lätt att känna igen på de röda LED-lamporna.

OBS: Drönarens framände har vita LED-lampor. 
Bakänden har röda LED-lampor.

Skeppet har 3 hastighetsinställningar: LÅNGSAM, 
MEDEL och HÖG. Förinställningen är LÅNGSAM.

Ändra hastighet med hjälp av hastighetsväljaren. 
Välj hastighet efter din flygvana. 

Hastighetsväljaren sitter högst upp till vänster 
på kontrollen.

FRAMSIDA

BAKSIDA

Hastighetsväljaren
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BYTA HASTIGHET

SLÅ PÅ/AV LED-LAMPOR OCH 

SEKUNDÄRVAPEN

När kontrollen startas kommer den alltid att 
starta i Hastighetsläge 1. Om kontrollen var i 
Hastighetsläge 3 när den stängdes av, kommer den 
att återgå till Hastighetsläge 1 när den startas 
igen. 

Tryck på knappen för att ändra hastighet 
mellan läge 1-3. Om du flyger i Hastighetsläge 
3 och trycker på knappen går du över till 
Hastighetsläge 1. 

Flyghastigheten anges av LED-lamporna kring 
kontrollens strömknapp.

Tryck på knappen i en sekund (du hör 1 pip) för 
att slå på/av den vita LED-lampan som lyser 
upp drönaren. (De röda LED-lamporna i skeppets 
bakände förblir påslagna.)

Håll knappen inne i 4 sekunder (du kommer 
att höra 2 pip) för att slå på/av fordonets 
sekundärvapen. Observera att när sekundärvapnen 
aktiveras kommer IR-sändtagaren att avaktiveras, 
och vice versa.på/av

sekundärvapen

1 sekunder 4 sekunder

på/av
Vita LED-lampor

1 pip 1 pip

_____________ _____________

Röd - Synkad till fordon

HASTIGHET 1

HASTIGHET 3

HASTIGHET 2

T-LÄGE

Skjut samtidigt vänster och höger styrspak (på 
kontrollen) nedåt och inåt för att aktivera 
nödstoppet. Det stoppar all ström till motorerna 
och skeppet faller till marken. Detta ska endast 
användas i nödfall, eftersom skeppet kan skadas 
när det slår i marken.

NÖDSTOPP
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AUTOSTART/AUTOLANDNING

AUTOSTART

AUTOLANDA

När repulsorlyftarna är aktiverade trycker du på knappen en gång när du står på 
marken för att autostarta. Tryck in knappen i 2 sekunder när du är i luften för att 
autolanda.

Tryck in knappen i 2 sekunder när du är i luften 
för att autolanda. 

När autolandning väljs kommer den att kringgå 
spakstyrningen, om inte vänster styrspak dras 
uppåt eller nedåt under autolandningen. Höger 
styrspak fungerar normalt under autolandningen, 
vilket gör att du kan styra riktningen under 
landningen. Om barometersensorn är av (för 
manuell start) ska vänster spak dras hela vägen 
ned så att bladen blir upplåsta och du kan styra 
gasen manuellt.

Autostart fungerar bara när barometersensorn är aktiverad.

Om barometersensorn är aktiverad kommer autostart endast att fungera om vänster 
styrspak är i mittpositionen. 

Höger styrspak fungerar normalt under autostarten, vilket gör att du kan styra 
riktningen när du lyfter.

När man trycker på autostartknappen kommer motorerna att starta och drönaren att 
lyfta och sväva på omkring 2 meters höjd. 

Om vänster styrspak trycks uppåt eller nedåt kommer autostarten att avbrytas och 
normal styrning att återupptas.
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Tryck på höger avfyrarknapp medan 
du flyger så gör drönaren en 
360-graders roll medurs samtidigt 
som den fortsätter med den tidigare 
rörelsen. Om drönaren flyger framåt 
kommer den att fortsätta framåt 
medan den utför sin roll, och 
den uppför sig likadant med alla 
riktningsrörelser.

ROLL MEDURS (A)

Roll medurs (A)

ROLL MOTURS (B)

Roll moturs (B)

AVFYRA VAPEN (C)

Avfyra vapen (C)

Tryck på vänster avfyrarknapp medan du flyger så 
gör drönaren en 360-graders roll moturs samtidigt 
som den fortsätter i den tidigare riktningen.

Drönaren har förinstallerade infraröda 
stridssändare och -mottagare såväl som 
lasermottagare. Endast en typ av vapen kan 
användas i taget, vilket innebär att du 
antingen kan kämpa med infraröda vapen eller 
sekundärvapen.

Tryck på knappen för att avfyra vapnet. Släpp och 
tryck igen för att avfyra en gång till.  

Vapenknappen aktiverar antingen de infraröda 
lamporna eller sekundärvapnen, beroende på vilka 
vapensystem som är valda. Om sekundärvapnen 
aktiveras kommer den infraröda LED-sändaren och 
-mottagaren att avaktiveras. Om den infraröda 
LED-sändaren aktiveras blir lasermottagarna 
avaktiverade. 

När vapen avfyras hör du ett ljud från 
kontrollens högtalare (eller hörlurarna om de är 
anslutna).
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SÄNDARE

MOTTAGARE

IR-STRID

STRID

Under IR-strid kommer de infraröda sändarna i drönarens framände att skicka en 
signal och den infraröda mottagaren under drönaren att registrera träffar. 

IR-strid är relativt enkelt eftersom den skickar ur en bred signal och mottagaren 
pekar nedåt under drönaren. Om du siktar var som helst under måldrönaren från ett 
avstånd på mindre än 2-3 meter, kommer du antagligen att få in en träff.

När man strider inomhus kan 
IR-signaler studsa mot väggarna 
(särskild vita väggar). Du kan 
ibland få in en träff även 
om du inte siktar direkt mot 
motståndaren, om du avfyrar i 
rätt vinkel.

Under IR-strid kommer du inte 
att kunna strida med Star Wars-
fordon som är inställda på 
stridsläget med sekundärvapen.

Några anmärkningar om IR-strid:

Solljus begränsar avsevärt 
avståndet som IR-signalen kan 
färdas. Att strida utomhus på 
dagtid innebär att du måste vara 
extra nära din motståndare för 
att få in en träff.

När du strider med ditt fordon är det bäst att flyga utomhus i ett stort, öppet 
utrymme på omkring 60-90 meter, på ett öppet fält utan hinder som träd, hus, öppet 
vatten eller elledningar. När man strider inomhus rekommenderas det att det sker i 
ett mycket stort och öppet utrymme, som en gymnastiksal eller sporthall med högt i 
tak och inga hinder.
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2:A TRÄFFEN 3:E TRÄFFEN

FULLT LIV 1:A TRÄFFEN

LIVSLAMPOR

När kontrollens ström stängs av blinkar alla 3 
livslamporna. När den synkats lyser alla de 3 
livslamporna röda.

 

Reaktioner på träffar: 

När drönaren träffas av en motståndare kommer 
den att reagera och ändra flygriktning. Det går 
inte att få in fler träffar på drönaren under den 
tiden. 

FÖRSTA TRÄFFEN: 

Drönaren kommer att fortsätta i samma riktning, 
men svaja fram och tillbaka två gånger från 
vänster till höger i en jämn rörelse. Kontrollen 
kommer att vibrera i 3 sekunder och spela upp en 
unik ljudeffekt genom högtalaren. Under tiden 
kommer de 3 livslamporna att blinka och drönaren 
kommer inte att reagera på några andra träffar 
från vapen. I slutet av manövern förblir endast 2 
livslampor tända, och den spelare som träffat din 
drönare får ett meddelande genom sin kontroll om 
att den fått in en lyckad träff. 

ANDRA TRÄFFEN:

Likadan som den första träffen, fast rörelsen 
är mer aggressiv. De 3 livslamporna blinkar och 
drönaren kommer inte att reagera på några andra 
träffar. I slutet av svajandet förblir endast en 
livslampa tänd, och den spelare som träffat din 
drönare får ett meddelande genom sin kontroll om 
att den fått in en lyckad träff.
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AUTOLANDNING VID TREDJE TRÄFFEN

Det här är stridens sista träff. När du har 
blivit träffad en tredje gång kommer drönaren 
att gå in i autolandningsläget och sjunka i en 
nedåtspiral.

TA ÖVER LANDNINGEN

Genom att dra vänster gasspak hela vägen ned 
under autolandning aktiverar man användarstyrd 
landning. Den funktionen gör att du kan styra 
riktningen medan du faller. Den kan också 
användas för att undvika att åka in i ett hinder.

I AVANCERAT LÄGE (REPULSORLYFTNING AVAKTIVERAD): 
Vid nedstigningen förblir alla kontroller aktiva 
utom gasen, vilket gör att du kan röra dig fritt 
och styra din kraschlandning.

ÅTERSTÄLLA SPEL

Under autolandningen efter en tredje träff kommer du inte att ha tillgång till 
gasen medan din drönare nedstiger och stannar. Samtidigt kommer de 3 livslamporna 
att blinka och drönaren kommer inte att reagera på några andra träffar från vapen. 

Alla styrkontroller återgår till det normala efter att de 10 sekunderna gått. Tre 
nya livslampor tänds på kontrollen, vilket innebär att du kan gå in i striden igen.
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När eN rebell Närmar sig dig bakifråN gör du ett hopp geNom att stiga 

och miNska på gaseN, vilket gör att du förlorar fart framåt och sjuNker 

Ner bakom deN. om du får till det rätt hamNar du i positioN för eN 

dödsstöt.

lägg dig hack i häl 

direkt!

upp med No
seN

! skydd
a 

uNd
err

edet

REVERSE THROTTLE 
HOP

OBS!
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haN kommer iNte kuNNa häNga med!

talloN roll har fått NamN efter adar talloN, eN avhoppare fråN 
imperiet som med stort stödde alliaNseN. det är eN svår tekNik som 

utförs När eN fieNdepilot Närmar sig sNabbt bakifråN. 
om piloteN plaNar ut och drar uppåt medaN haN rullar bort fråN 
sväNgriktNiNgeN, kaN deN smita iN bakom fieNdeN utaN att förlora 

avståNd eller hastighet.

TALLON ROLL

OBS!
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stryp gaseN och fall Ned uNder eN förföljare. skydda det 

sårbara uNderredet på diN speeder bike medaN du maNövrerar iN i 

aNfallspositioN!

se hoNom segla 

förbi!

OBS!

DRO
P B

ACK
 AN

D A
TTA

CK
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När du är på rätt ställe aNväNder du eN kombiNatioN av gir och ditt skevroder (sidoaNgrepp) för att aNgripa efter ett helt varv kriNg diN motståNdare. om du gör det i rätt ögoNblick kaN du föriNta rebellerNa.

håll dig framför fieNdeNs kurva

väNta på mot-

draget! 
väNd dig åt 

sidaN-rikta 
dig mot målet

OBS!

CIRCULAR STRAFE
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slå rebellerNas piloter med deras egNa kNep 

geNom att lära dig det här tricket. gör eN 

180-graderssväNg i full gas, vilket ger ett sNabbt 

riktNiNgsbyte NästaN utaN sväNgbåge. sedaN kaN du 

överraska fieNdeN med eN föriNtaNde attack
.

bytet blir till jägareN

180 gradergir 

fall Ne
dåt för 

att at
tack

era 

motst
åNda

reNs
 

uNde
rred

e

OBS!

SMUGGLER’S REVERSE
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SPEEDER BIKE VARNING

Din Speeder Bike är designad för att användas 
INOMHUS och UTOMHUS. Bladen på Speeder Bike snurrar 
i höga hastigheter och kan skada användaren, 
åskådare och djur.
Håll avstånd till drönaren för att minska risken för 
att hamna i vägen för den. Varna åskådare om att du 
kommer att flyga drönaren så att de kan hålla koll 
på var den är. Innan du flyger ska du inspektera 
drönarens rotorblad för att kontrollera att de 
sitter fast ordentligt.

VARNING!
Risk för kvävning/skärsår: Små delar/vassa 
rotorblad.

Håll händer, hår och lösa kläder på avstånd från 
propellern när strömbrytaren står i positionen PÅ.

Stäng av kontrollens och drönarens strömbrytare när 
de inte används.

Den medföljande laddaren är specialbyggd för LiPo-
batteriet i din Speeder Bike. Använd den inte för 
att ladda något annat batteri.

Nya alkaliska eller uppladdningsbara 1,5V-batterier 
rekommenderas för bästa prestanda.



32

Ta alltid ur batterierna ur kontrollen när den inte ska användas under en längre 
tid.

Vid rengöring torkar man av kontrollen och drönaren varsamt med en ren, fuktad duk.

Håll utrustningen bort från direkt värme eller solljus.

Sänk inte ned kontrollen eller drönaren i vatten. Det kan skada enheten 
oåterkalleligt.

Det rekommenderas att vuxna närvarar när man installerar eller byter 
batterier.

Den här drönaren använder ett uppladdningsbart LiPo-batteri. Om batteriet inte 
längre håller sig laddat ska det kasseras på rätt sätt enligt lokala riktlinjer.

Kontrollen använder 4 AA-batterier (medföljer inte). Läs de viktiga 
säkerhetsvarningarna för batteriet nedan.

Kombinera inte alkaliska, vanliga (brunsten) och uppladdningsbara batterier 
(nickel-kadmium).

Kombinera inte gamla och nya batterier.

Ej uppladdningsbara batterier får inte laddas.

Uppladdningsbara batterier ska tas ur apparaten innan de laddas (om de är 
löstagbara).

Uppladdningsbara batterier ska endast laddas under vuxens överinseende.

Förbrukade batterier ska tas ur omedelbart och måste återvinnas eller kasseras på 
rätt sätt enligt statliga eller lokala lagar och regler.

Strömterminalerna får inte kortslutas.

Endast batterier av samma eller motsvarande typ som den rekommenderade får 
användas.

Batterierna ska sättas i med rätt polaritet (bild finns i häftet).

Kasta inte batterier på eld eftersom batterierna kan läcka eller explodera.

BATTERIVARNINGAR

VÅRD OCH UNDERHÅLL
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AKTA: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den som ansvarar för 
produkten kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.
OBS: Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet 
av klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Gränserna är utformade för att ge rimligt skydd mot 
skadliga störningar vid installation i bostäder. Denna utrustning genererar, använder och 
kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med 
anvisningarna, orsaka skadlig störning för radiokommunikationen. Det finns emellertid ingen 
garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en enskild installation. Om utrustningen 
orsakar skadliga störningar av radio- eller tv-mottagningen, vilket man kan avgöra genom att 
stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen genom en 
eller flera av följande åtgärder:
• Rikta om eller flytta mottagarantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är an 
sluten till.
• Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Den här apparaten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Den får användas på två villkor: 
(1) Apparaten får inte orsaka skadliga störningar.
(2) Apparaten måste ta emot eventuella störningar, inklusive störningar som kan orsaka 
driftsfel.

Apparaten får inte vara placerad vid eller fungera i kombination med någon annan antenn eller 
sändare.
Den här apparaten uppfyller FCC:s och Industry Canadas gränser för strålningsexponering som 
upprättats för en okontrollerad miljö.

MEDDELANDE OM FCC DEL 15 C

WEEE-direktivet och avfallshantering

När produkten förbrukats ska den inte behandlas som 
hushållsavfall eller allmänt avfall. Den ska lämnas 
in på lämpligt insamlingsställe för återvinning 
av elektrisk och elektronisk utrustning, eller 
återlämnas till leverantören för avfallshantering.

Interna/medföljande batterier

Den här symbolen på ett batteri anger att batteriet 
ska kasseras separat. Det här batteriet är designat 
för specialhantering på lämpligt insamlingsställe.

Följer säkerhetskraven i 

RED 2014/53/EU, FCC.

Varning!
KVÄVNINGSRISK-Små delar, Inte 
lämplig för barn under 3 år.

Tillverkad i Kina

©2017 Rooftop Brands™   Med ensamrätt 

www.propelsw.com
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PILOTENS LOGG
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PILOTENS LOGG


